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Anotace 

Bakalářská práce s názvem „Specifika příbuzenské náhradní rodinné péče“ se 

zaměřuje především na problematiku pěstounské péče vykonávané příbuznými dítěte 

z pohledu sociálně-právní ochrany dětí. V praxi se jedná o nejčastější a zároveň nejvíce 

diskutovanou formu náhradní rodinné péče. Cílem bakalářské práce je popsat, vysvětlit 

a konkretizovat specifika v této oblasti s důrazem na roli sociálního pracovníka. Za 

specifika příbuzenské pěstounské péče je v bakalářské práci považován zejména způsob 

příchodu dítěte do pěstounské rodiny, právní úprava příbuzenské pěstounské péče          

a problematika svěřování dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. Práce 

se rovněž zabývá hledáním možností, jak se s úskalími příbuzenské pěstounské péče co 

nejlépe vypořádat v souladu se stávající legislativou a s ohledem na zájem dítěte.  
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Summary 
 

This thesis called „The special characteristics of the foster care of family 

relatives“ mainly focuses on the issue of foster care as provided by the child´s relative 

from the child´s social – legislative protection point of view. This is the most common 

and also the most discussed form of compensatory family care in practice. The aim of 

this thesis is to describe, explain and specify particularities in this area with a focus on 

the role of a social worker. The specifics of relative foster care considered in this paper 

are the circumstances around a child´s entering the relative foster family, legislation 

pertaining to relative foster care and difficulties of entrusting a child into the care of       

a person who wants to be a foster parent. This paper also makes suggestions how best to 

cope with the difficulties of relative foster care in the light of current legislation with 

regard to the child´s well-being. 

 

 

 

Keywords 

• well-being,  

• child,  

• compensatory family care,  

• foster care,  

• relative,  

• social – legislative protection,  

• social worker,  

• authorities,  

• court,  

• interest,  

• legislation 

 

 

 

 

 



 6

OBSAH 
 

ÚVOD.......................................................................................................8 

1. SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ ......................................................10 
1.1. Blaho a zájem dítěte ..........................................................................................13 

2. STRUČNÝ POHLED DO HISTORIE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ................15 

3. JEDNOTLIVÉ TYPY (INSTITUTY) NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉ ČE ...................19 
3.1. Osvojení ...............................................................................................................19 

3.2. Pěstounská péče ................................................................................................21 

3.3. Poručenství (osobní péče poručníka) .............................................................23 

3.4. Svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče..............................................23 

4. SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČE.....................................25 
4.1. Proces zprostředkování náhradní rodinné péče............................................25 

4.1.1. Postup při přijetí dítěte do náhradní rodinné péče v případě, 
kdy se zprostředkování náhradní rodinné péče neprovádí .......................26 

4.1.2. Postup při přijetí dítěte do rodiny v případě tzv. 
„zprostředkované“ náhradní rodinné péče ................................................27 

4.2. Specifika stávající právní úpravy příbuzenské pěstounské péče ...............29 

4.2.1. Příběh Elišky...................................................................................30 

4.2.2 Příběh Petra.....................................................................................31 

4.2.3. Příběh Ivana a Heleny ....................................................................31 

4.3. Problematika svěřování dítěte do péče osoby, která má zájem stát 
se pěstounem v kontextu příbuzenské pěstounské péče ....................................33 

4.3.1. Výstup z rozhovorů se sociálními pracovníky vykonávajícími 
agendu náhradní rodinné péče v rámci jednotlivých městských částí 
hlavního města Prahy ...............................................................................37 

5. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ..................................................................40 
5.1. Sociálně demografická analýza obyvatel městské části Praha 12.............40 

5.2. Odbor sociálních věcí ........................................................................................42 

5.3. Oddělení péče o rodinu a děti ..........................................................................42 

5.4. Agenda náhradní rodinné péče ........................................................................44 

5.4.1. Role sociálního pracovníka.............................................................47 



 7

6. NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLN Ě-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ........................51 

ZÁVĚR ...................................................................................................55 

SEZNAM LITERATURY .............................................................................58 

SEZNAM GRAFŮ .....................................................................................61 

SEZNAM TABULEK .................................................................................61 

SEZNAM OBRÁZK Ů.................................................................................61 

 



 8

ÚVOD 
 
Téma bakalářské práce „Specifika příbuzenské náhradní rodinné péče“ jsem si 

zvolila s ohledem na svůj dlouholetý profesní zájem. Již šestnáctým rokem pracuji jako 

sociální pracovnice na oddělení péče o rodinu a děti sociálního odboru městské části. 

Na výše uvedeném pracovišti mám na starosti výkon agendy týkající se sociálně-právní 

ochrany dětí. Od roku 2004 je stěžejní částí mé práce problematika náhradní rodinné 

péče. Mými klienty jsou nezletilé děti, které nevyrůstají se svými biologickými rodiči. 

Důvodů, proč tomu tak je, je mnoho a bývají často diametrálně odlišné (např. závislosti 

rodičů, jejich vážný zdravotní stav nebo úmrtí apod.). Výše uvedené děti jsou posléze 

vychovávány buď svými příbuznými (nejčastěji prarodiči), nebo pěstouny, kteří byli 

nezletilému dítěti vybráni v rámci procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. 

Z převážné většiny jsou mými klienty právě takové děti, o něž se starají jejich 

prarodiče. Ve své bakalářské práci vycházím v mnohém ze svých zkušeností                     

a poznatků, kterých jsem při práci s těmito rodinami nabyla. 

Náhradní rodinná péče vykonávaná příbuznými dětí má svá specifika, která 

v praxi mohou přinášet mnohá úskalí a profesní dilemata, jak nejlépe situaci ohroženého 

dítěte vyřešit.  

Ve své práci se zabývám především problematikou pěstounské péče, která je 

vykonávána příbuznými dětí, vzhledem k tomu, že se jedná o nejčastější formu náhradní 

rodinné péče a v praxi je tato forma náhradní rodinné péče nejdiskutabilnější. 

„Specifika příbuzenské náhradní rodinné péče“ je velmi široké téma. Ve své 

bakalářské práci se zaměřuji zejména na odlišnosti pěstounské péče vykonávané 

příbuznými dětí a zajímám se o to, jak se liší od ostatních forem náhradní rodinné péče 

z pohledu sociálně-právní ochrany dětí.  

Pěstounská péče vykonávaná příbuznými dětí je v mnohém odlišná od pěstounské 

péče, která je dítěti zprostředkována. Cílem mé bakalářské práce je popsat, vysvětlit         

a konkretizovat specifika náhradní rodinné péče vykonávané formou svěření dítěte do 

příbuzenské pěstounské péče s důrazem na roli sociálního pracovníka. 

V rámci své práce se též snažím najít možnosti, jak se s úskalími příbuzenské 

pěstounské péče nejlépe vypořádat v souladu se stávající legislativou a s ohledem na 

zájem dítěte. 

V úvodních kapitolách bakalářské práce definuji základní pojmy z oblasti péče      

o ohrožené děti, které nám pomáhají v dané problematice se lépe zorientovat. Dále se 
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věnuji historii náhradní rodinné péče i  hlavním milníkům, které zásadním způsobem 

ovlivnily vývoj forem náhradní rodinné péče.  

V následujících kapitolách se zaměřuji na konkrétní specifika příbuzenské 

pěstounské péče. 

V první z nich se zaobírám procesem zprostředkování pěstounské péče, zejména 

pak odlišnostmi a postupem, který je uplatňován v případě příbuzenské pěstounské 

péče.  

V následujících dvou kapitolách seznamuji se stávající právní úpravou, vztahující 

se k pěstounské péči příbuzných. Soustředím se zejména na rozbor právní úpravy 

příbuzenské pěstounské péče jako takové a na nejasnosti související s ustanovením § 19 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Do těchto kapitol zařazuji i tři příběhy z praxe      

a výstupy z rozhovorů se sociálními pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, 

týkající se této problematiky.  

V samostatné kapitole nazvané „Městská část Praha 12“ představuji tuto městskou 

část z hlediska demografické struktury jejích obyvatel a orgánů veřejné správy 

v sociální oblasti, neboť se jedná o místo mého profesního působení. Záměrem této 

kapitoly je ozřejmit výkon jednotlivých agend a činnosti orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí tohoto správního obvodu v kontextu příbuzenské pěstounské péče.  

V závěrečné kapitole uvádím připravované legislativní změny, které se s velkou 

pravděpodobností dotknou i náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými dětí.    
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1. SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA D ĚTÍ 
 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou příbuzenské pěstounské péče, 

která je důležitou součástí sociálně-právní ochrany dětí, neboť jednou z jejích cílových 

skupin jsou děti, které nevyrůstají se svými rodiči. Obsahem této kapitoly je základní 

seznámení s pojmem sociálně-právní ochrana dětí a ujasnění si, z čeho vychází, na koho 

se vztahuje, kdo a za jakých podmínek ji uskutečňuje.  

Sociálně právní ochrana dětí je upravena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Vychází z  Listiny základních práv a 

svobod a Úmluvy o právech dítěte, kterým předcházela zejména Ženevská deklarace 

práv dítěte z roku 1924 a Deklarace práv dítěte, přijatá Organizací spojených národů 

v roce 1959. Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České 

republiky, byla vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., 

ze dne 16. 12. 1992. Úmluva o právech dítěte je mezinárodní konvence, která byla 

přijata v New Yorku 20. listopadu 1989. Pro Českou a Slovenskou federativní republiku 

vstoupila v platnost dne 6. 2. 1991. Vyhlášena byla ve sdělení č. 104/1991 Sb., o přijetí 

Úmluvy o právech dítěte. 

Dítě je pro svou fyzickou o psychickou nezralost závislé na péči a pozornosti 

dospělých. Po dlouhou dobu není schopné vlastního samostatného života, a proto má 

nárok na poskytování všestranné ochrany.1 

V Listině základních práv a svobod v čl. 6 a v čl. 32 je uvedeno, že každý má 

právo na život. Tento život je hoden ochrany ještě před narozením. Právem rodičů je 

pečovat o své děti a vychovávat je. Zároveň právem dítěte je péče jeho rodičů. Děti 

mohou být od rodičů odloučeni proti jejich vůli jen na základě rozhodnutí soudu a jen 

tehdy, jsou-li pro to zákonné důvody. Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc 

státu.2 

V preambuli Úmluvy o právech dítěte je zdůrazněno, že dětství má nárok na 

zvláštní péči a pomoc. Rodina, jakožto přirozené prostředí pro zdárný rozvoj všech 

svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a pomoc. V zájmu 

                                                           
1 HRUŠÁKOVÁ, Milena. Dítě, rodina, stát (Úvahy nad právním postavením dítěte). 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 1993, 160 s. ISBN 80-210-0694-3, s. 19 

2 NOVOTNÁ, Věra; BURDUNOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Komentář.   
3. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 471 s. ISBN 978-80-86131-72-6, s. 307-308 
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plného a harmonického rozvoje dítě je zdůrazněna potřeba vyrůstat v rodinném 

prostředí, ve kterém se mu dostává lásky a porozumění.3 

Sociálně-právní ochrana dle § 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí představuje 

především ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu jeho 

oprávněných zájmů a majetku. Snaží se o obnovu narušených funkcí rodiny. Je určena 

všem dětem bez jakékoliv diskriminace. Poskytování sociálně-právní ochrany je 

bezplatné. 

Zaměřuje se zejména na děti, které jsou uvedené v § 6 zákona o sociálně-právní 

ochraně. Jedná se o děti, jimž zemřeli rodiče, nebo děti, jejichž rodiče nevykonávají 

povinnosti, vyplývající z rodičovské zodpovědnosti anebo tuto zodpovědnost zneužívají 

v neprospěch dětí. Dále se soustředí na děti, na kterých byl spáchán trestný čin, které 

jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo děti, které vedou zahálčivý či nemravný 

život, případně se opakovaně dopouštějí útěků od osob zodpovědných za jejich 

výchovu. Zvláštní pozornosti se dle výše uvedeného paragrafu dostává rovněž dětem, 

které jsou rodiči opakovaně nebo dlouhodobě umisťovány do zařízení, zajišťujících 

nepřetržitou péči, a dále dětem, které jsou žadateli o azyl a jsou odloučeny od svých 

rodičů.  

Odpovědným za ochranu dětí před tělesným a duševním násilím a za ochranu 

jejich zdravého vývoje je stát, který však rodičům do jejich rodičovské zodpovědnosti 

nezasahuje, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy. Mezi orgány, působícími na 

úseku ochrany dětí, patří krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

obecní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí v Brně. Sociálně-právní ochranu dětí dále zajišťují kraje a obce 

v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a dále fyzické             

a právnické osoby, které mají k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pověření. 

Sociálně-právní ochrana dětí představuje různá opatření a nástroje, které jsou 

voleny po vyhodnocení konkrétní situace, v níž se dítě nachází, přičemž vždy musí být 

brán zřetel na nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte. Jedním z hlavních principů 

sociálně-právní ochrany dětí je preventivní působení na rodinné vztahy. Cílem je sanace 

rodin. Děti, které jsou zbaveny svého rodinného prostředí, a to jak dočasně, tak trvale, 

                                                           
3 NOVOTNÁ, Věra; BURDUNOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Komentář.   
3. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 471 s. ISBN 978-80-86131-72-6, s. 310 
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nebo děti, které v tomto prostředí nemohou být ponechány, mají právo na zvláštní 

ochranu a pomoc poskytovanou státem v podobě některé z forem náhradní výchovy.4 

„Jedním z nejdůležitějších faktorů pro zdravý duševní, ale i somatický vývoj 

dítěte, je potřeba zažívat stabilní, vřelý, důvěrný a kontinuální vztah se svým rodičem (či 

stabilní náhradou rodiče), ve kterém nacházejí oba uspokojení.“5 

 

Mezi další právní předpisy, které s ochranou práv dětí souvisí, dále náleží:  

� Sdělení č. 43/ 2000 Sb.m.s, o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při 

mezinárodním osvojení 

� Sdělení č. 34/1998 Sb., o přijetí Úmluvy o občanskoprávních aspektech 

mezinárodních únosů dětí 

� Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů  

� Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 

ve věcech mládeže a o změně dalších zákonů 

� Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních             

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

� Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

� Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších 

předpisů 

                                                           
4 NOVOTNÁ, Věra; BURDUNOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Komentář.    
3. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 471 s. ISBN 978-80-86131-72-6, s. 7-8 

5 PTÁČEK, Radek. Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte [online]. V zájmu 
dítěte,[cit. 2011-10-12]. Dostupné z www: 
< hhttttpp::////wwwwww..vvzzdd..cczz//ssiitteess//ddeeffaauulltt//ffii lleess//VVlliivv__nnaahhrraaddnniicchh__ffoorreemm__ppeeccee__nnaa__zziivvoott__aa__vvyyvvoojj__ddiitteettee..ppddff> 
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1.1 Blaho a zájem dítěte 

„P ředním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí, je nejlepší zájem, prospěch      

a blaho dětí.“ 6  Zájem dítěte nelze podřídit zájmům jiným (např. zájmům rodičů, rodiny 

nebo státu apod.). Pojem blaho a zájem dítěte vychází ze čl. 3 Úmluvy o právech dítěte.7 

„Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať 

už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, 

správními nebo zákonodárnými orgány.“8  

Stejný článek Úmluvy o právech dítěte zavazuje smluvní státy zajistit dítěti 

takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho.9 Blaho dítěte je pojem širší       

a obecnější, nadřazený pojmu zájem a prospěch.10  

Nejobecnější vymezení tohoto pojmu by mohlo být charakterizováno jako 

vytváření prostředí přátelského k dětem.11  

Z právního hlediska je blaho dítěte pojmem určujícím postup zákonodárce při 

tvorbě právních norem, zatímco pojem zájem dítěte je spíše realizace určitého práva 

v konkrétní záležitosti, jež se týká dítěte. Zájem dítěte může mít při rozhodování soudu 

různý dosah a význam.   

V některých případech je při rozhodování soudu zjištění, že rozhodnutí je v zájmu 

dítěte, jeho nezbytnou podmínkou (např. § 45 zákona o rodině, dle něhož soud může 

dítě svěřit do péče jiné fyzické osoby než rodiče, vyžaduje-li to zájem dítěte).  

Kromě takto obecně formulovaného zájmu dítěte je v zákoně o rodině upraven       

i konkrétní, dílčí zájem (např. zájem na výchově dítěte je důležitým předpokladem při 

rozhodování o úpravě styku rodiče s dítětem).  

V další skupině případů je soud či jiný orgán povinen k zájmu dítěte přihlédnout. 

Právní ustanovení se zaobírají rovněž střetem zájmů, ať již se jedná o dítě              

a dospělé, či střet zájmů mezi dětmi. V těchto  případech bývá dítěti k ochraně jeho 

                                                           
6  NOVOTNÁ, Věra; BURDUNOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Komentář.    

3. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 471 s. ISBN 978-80-86131-72-6, s. 7 
7 NOVOTNÁ, Věra; BURDUNOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Komentář. 3. akt.          

a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 471 s. ISBN 978-80-86131-72-6, s. 24 
8 Čl. 3 sdělení č. 104/1991Sb., o Úmluvě o právech dítěte 

9 Čl. 3 sdělení č. 104/1991Sb., o Úmluvě o právech dítěte 

10 NOVOTNÁ, Věra; BURDUNOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Komentář. 3. akt.         
a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 471 s. ISBN 978-80-86131-72-6, s. 24 

11 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, Doplněk, 1998, 384 s. ISBN 80-7239-104-6, s. 18 
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zájmů ustanoven opatrovník.12 V zákoně o rodině je pojem zájem dítěte formulován 

rovněž jako prospěch nebo potřeba.13 

Z filosofického pohledu je blaho nejobecnější pojem pro označení kladné 

hodnoty, která uspokojuje lidskou potřebu, odpovídající zájmům a cílům lidí. Podle 

toho, jaké potřeby jsou uspokojovány, je možné rozlišit např. materiální blaho (jídlo, 

oblečení, bydlení) nebo duchovní blaho (např. znalosti a morální hodnoty).14 

Z psychologického hlediska pojmu blaho dítěte můžeme rozumět jako rozvíjení 

psychického, tělesného a spirituálního zdraví dítěte, které bude respektovat potřeby 

dítěte, vyplývající z jeho chronologického a mentálního věku, v optimálním prostředí, 

kterým je zejména prostředí jeho biologické rodiny.15 

Dle Federace katolických rodinných svazů v Evropě „…blaho se může realizovat 

v té míře v jaké je dítěti zajištěno a poskytnuto prostředí, ve kterém může rozvíjet své 

kvality, schopnosti, vztahy na rovině fyzické, citové, intelektuální, duchovní, prostředí, 

které mu pomůže přijmout sebe sama a naučí se žít v užších i širších společenských 

vztazích.“16  

Z výše uvedeného vyplývá, že ve středu zájmu sociálně-právní ochrany dětí je 

ohrožené dítě, jeho zájem a blaho. Jednou z priorit sociálně-právní ochrany dětí je, aby 

dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí a bylo vychováváno svými rodiči. Stát je 

povinen poskytovat rodičům podporu a pomoc. V případě narušených funkcí rodiny je 

hlavním cílem jejich obnovení - sanace rodiny. Pokud dítě nemůže vyrůstat ve svém 

rodinném prostředí, má právo na zvláštní ochranu a pomoc státu v podobě některé 

z forem náhradní rodinné výchovy. 

                                                           
12 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 2. opr. a dopl. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 1998, 384 s. ISBN 80-7239-104-6, s. 18 

13 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Dítě, rodina, stát (Úvahy nad právním postavením dítěte). 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 1993, 160 s. ISBN 80-210-0694-3, s. 21-23 

14 Blaho obecně [online]. Encyklopedie Vševěd, [cit. 2011-11-19]. Dostupné z www: 
< hhttttpp::////eennccyykkllooppeeddiiee..vvsseevveedd..cczz//bbllaahhoo++oobbeeccnn%%CC44%%99BB> 

15 ŠTĚRBOVÁ, Dana; KALÁBOVÁ, Svatoslava. Dítě v péči prarodičů a jiných příbuzných.  
In: Sborník z IX. Celostátního semináře NRP, TRIADA-Poradenské centrum, o.s., 2009, s. 21-22  

16 ŠTĚRBOVÁ, Dana; KALÁBOVÁ, Svatoslava. Dítě v péči prarodičů a jiných příbuzných. In: 
Sborník z IX. Celostátního semináře NRP,TRIADA-Poradenské centrum, o.s., 2009, s. 21 
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2. STRUČNÝ POHLED DO HISTORIE NÁHRADNÍ 
RODINNÉ PÉČE 

 

V minulosti byly v péči o nechtěné a opuštěné děti uplatňovány různé přístupy. 

V průběhu času se měnil pohled na potřeby dítěte a způsoby jejich naplňování, ať již ze 

strany rodiny nebo státu. Mnohdy tyto změny byly ve prospěch dítěte někdy nikoli. 

Začnu ohlédnutím do starověkého Říma, kde byl osud narozeného dítěte zcela 

závislý na postoji jeho otce. Pokud otec dítě z nejrůznějších důvodů odmítl přijmout, 

bylo takové dítě odsouzeno zemřít. Podobný osud čekal novorozence i ve starověké 

Spartě. V případě, že nebyl zdráv, byl jeho život ukončen svržením do propasti. 

V Thébách platil zákaz děti usmrtit. O dítěti rozhodoval otec, pokud dítě odmítl, mohlo 

být zájemci odkoupeno. 

Změnu postoje k nechtěným a opuštěným dětem přineslo křesťanství. Císař 

Konstantin vydal v r. 312 nařízení úřadům, na základě kterého měla být z jeho 

finančních prostředků zajištěna péče o odložené děti. První nalezinec byl založen        

v r. 787 v Miláně tamním arcibiskupem. Od 9. století bylo umožňováno matkám, které 

se z nejrůznějších příčin nechtěly nebo nemohly o děti starat, odložit je v kostele, kde 

byly pro tyto účely zřízeny speciální mramorové mísy. Těchto dětí se pak ujímali 

zbožní lidé. Podobným způsobem bylo možné děti zanechat v klášterech, které měly pro 

tento účel ve dveřích tzv. ,,otáčidlo“, kam bylo možno nechtěné dítě anonymně odložit. 

V nalezincích byla vysoká úmrtnost dětí, jejím důvodem nebyly pouze nemoci               

a nedostatečná výživa či hygiena, ale i psychické strádání dětí.  

U nás byl první institucí, která se věnovala péči o opuštěné děti, Vlašský špitál v 

Praze, který byl založený v 16. století. Postupem času vznikala i další podobná zařízení. 

I nadále v nich přetrvávala vysoká úmrtnost, zejména malých dětí. Marie Terezie i Josef 

II. byli zastánci kolektivní výchovy sirotků v ústavech, vládní dekret z 18. 9. 1788 však 

umožňoval upuštění od výhradního společného opatření sirotků a nalezenců. 

V roce 1863 došlo k vydání říšského zákona č. 105/1883 ř.z., o domovském 

právu, na který navázal zemský zákon chudinský č.59/1868 z.z.. Děti mohly být 

předávány do pěstounské péče. Pěstounka však musela být prověřena, bylo vyžadováno 

vysvědčení o její způsobilosti, které muselo být ověřeno obecním a farním úřadem. 

Dalším nutným předpokladem byla mravní způsobilost a dostatečné finanční zajištění 

rodiny, stejně jako lékařem ověřená, fyzická způsobilost rodiny, způsobilost pěstounky 
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ke kojení a vhodnost obydlí. Za péči o dítě náležel měsíční příspěvek, který byl závislý 

na věku dítěte (postupně se snižoval), nejdéle však trval do šesti let věku dítěte. 

Příspěvek byl vyplácen nalezincem na základě potvrzení faráře, že je o dítě fakticky 

pečováno. Pěstounům se ukládalo o dítě pečovat jako by bylo jejich vlastní. Po šestém 

roce věku dítěte si pěstouni mohli dítě ve své péči i nadále ponechat (nepobírali na něj 

však již žádnou finanční podporu) nebo dítě odevzdat zpět do nalezince.  

V období 1. republiky měla pěstounská péče několik forem. Dětské domovy 

fungovaly spíše jako diagnostická zařízení ke krátkodobému pobytu dětí, ze kterých 

odcházely do osvojení, pěstounské péče, případně jiných zařízení. Existovala tzv. 

pěstounská péče nalezenecká, v rámci které ústav svěřil dítě do péče pěstounů do 

dovršení určitého věku dítěte (zpočátku 10 a později 16 let). Poté se dítě do ústavu 

vracelo zpět. Dalším typem byla tzv. státní pěstounská péče, která byla řízena Okresní 

péčí o mládež, jež měla ke své činnosti soudní pověření.17 Spolky Okresní péče              

o mládež vznikaly po roce 1902 jako dobrovolná občanská sdružení osob, které měly 

zájem pomáhat ohroženým dětem. Po roce 1918 tyto spolky povýšily na orgán veřejné 

správy a soud je pověřoval dohledem nad pěstounskou péčí. Pěstoun musel skýtat 

záruky, že bude řádně o dítě pečovat. Nezbytným předpokladem byly vhodné bytové, 

majetkové a rodinné poměry, důležitý byl i jeho zdravotní stav. Pěstoun musel být 

stejné národnosti a stejného vyznání jako dítě. Zároveň byl povinen strpět dohled tzv. 

dozorčího důvěrníka (jednalo se o osobu pověřenou soudem), který rodinu pravidelně 

navštěvoval a poskytoval jí poradenství a pomoc. 18 Třetí formou byla pěstounská péče 

v tzv. dětských koloniích, kdy bylo do jedné oblasti soustředěno několik rodin, jimž 

svěřila děti Okresní péče o mládež, která pak také následně zajišťovala těmto rodinám 

podporu a pomoc. Poslední z možností byla pěstounská péče, která vznikla na 

základě soukromé dohody mezi rodiči dítěte a příbuznými, zpravidla prarodiči. 

Nejrozsáhlejší krátkodobý projekt pěstounské péče v dějinách Československa 

uskutečnil v období protektorátu britský úředník Nicholas Winton, který pro ohrožené 

děti z židovských rodin z Protektorátu Čechy a Morava zajistil péči v pěstounských 

rodinách ve Velké Británii. Tímto činem bylo zachráněno 669 dětí.  

                                                           
17 GABRIEL, Zbyněk; NOVÁK, Tomáš. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči.  

1. vyd. Praha: Grada, 2008, 144 s. ISBN 978-80-247-1788-3, s. 10-16 
18 NOVOTNÁ, Věra. K problematice pěstounské péče. Právo a rodina. 2010, roč. 12, č. 9,        

s. 6-7.  ISSN 1212-866x. 
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Po 2. světové válce se problematice osiřelých dětí věnoval Přemysl Pittter, který 

pečoval o válkou poznamenané německé, židovské i české děti.19  

Po roce 1948, kdy začala být uplatňována komunistická ideologie, a došlo ke 

změně mnoha zákonů. Začala být upřednostňována ústavní výchova. Pěstounská 

péče byla s účinností od 1. 1. 1950 s výjimkou příbuzenské zrušena. Ta byla možná 

pouze na základě soukromé dohody mezi rodiči a pěstouny.  Děti tak mohly být soudem 

svěřovány pouze do osvojení, případně poručnické (opatrovnické) péče.  

Od 1. 4. 1964 se stal účinným zákon o rodině č. 94/1963 Sb. V zákoně byla nově 

zakotvena preference rodinné výchovy před ústavní, nadále však upravoval pouze 

osvojení a poručenkou  péči. V zákoně o rodině byl zaveden nový institut svěření dítěte 

do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče.   

Zásluhou Sdružení přátel SOS dětské vesničky vnikly postupně dvě SOS dětské 

vesničky v roce 1970 v Doubí u Karlových Varů a v roce 1974 ve Chvalčově. Byly do 

nich přijímány děti, pro které se nepodařilo zprostředkovat osvojení. Jednalo se             

o jednotlivce i sourozenecké skupiny. O děti se v samostatném domě starala matka - 

pěstounka, bezdětná žena. Mužskou roli zastával vedoucí vesničky, který zajišťoval        

i její administrativní chod. 

V odborné veřejnosti stále více sílil hlas o potřebě individuální péče o nezletilé 

děti. V roce 1973 byl přijat zákon č. 50/1973 Sb. o pěstounské péči. Okresní národní 

výbory vedly evidenci dětí, vhodných do pěstounské péče, a rovněž evidenci osob, 

vhodných stát se pěstouny. Hmotné zabezpečení dětí umístěných v pěstounské péči 

zákon upravoval tak, že dítěti náležel příspěvek na úhradu potřeb, a pěstounovi náležela 

odměna pěstouna. Nikoliv však v případě, že se jednalo o dítě svěřené do pěstounské 

péče prarodičů. Těm náležela odměna pěstouna pouze v případech zvláštního zřetele 

hodných (např., pokud se jednalo o dítě těžce zdravotně postižené).  

Novela zákona o pěstounské péči zavedla od 1. 4. 1992 možnost svěřit nezletilé 

dítě na základě správního rozhodnutí okresního úřadu do péče osoby, která má zájem 

stát se pěstounem. Významné změny v hmotném zabezpečení dětí, svěřených do 

pěstounské péče, přinesl zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, do něhož byly 

začleněny dávky v pěstounské péči. Kromě příspěvku na úhradu potřeb dítě a odměny 

pěstouna byly mezi dávky pěstounské péče zařazeny i příspěvek při převzetí dítěte         

                                                           
19 GABRIEL, Zbyněk; NOVÁK, Tomáš. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči.   

1. vyd. Praha: Grada, 2008, 144 s. ISBN 978-80-247-1788-3, s. 16-20 
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a příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Od 1. 8. 1998 nabyla účinnosti novela 

zákona o státní sociální podpoře, na základě které bylo z tohoto zákona vypuštěno 

ustanovení, že odměna pěstounovi nenáleží, pakliže je prarodičem dítěte, které mu bylo 

svěřené do pěstounské péče.  

V r. 1999 byl přijat zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí. Tento 

zákon nabyl účinnosti dne 1. 4. 2000. O principech a obsahu tohoto zákona se zmiňuji 

v předchozí kapitole.  K témuž datu byl zrušen zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči. 

Právní úprava pěstounské péče byla začleněna do zákona o rodině jako jedna z forem 

náhradní rodinné péče. Od 1. 6. 2005 se stala účinnou novela zákona o státní sociální 

podpoře, v rámci které došlo k rozšíření dávek státní sociální podpory o odměnu 

pěstouna ve zvláštních případech. Tato dávka náleží pěstounům, kteří mají v pěstounské 

péči tři nezletilé děti nebo jedno dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené.20  

Počínaje dnem 1. 6. 2006 nabyla účinnosti novela zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí, která přinesla změny týkající se zejména oblasti zprostředkování náhradní 

rodinné péče. V souvislosti s novelizací tohoto zákona byl v zákoně o rodině zaveden 

nový institut pěstounské péče na přechodnou dobu. Tato forma náhradní rodinné péče 

se týká dětí, které nemohou na přechodnou dobu ze závažných důvodů zůstat v péči 

svých rodičů, přičemž existuje předpoklad jejich návratu do původní rodiny.21  

V současné době se připravuje novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která 

by měla přinést podstatné změny v péči o ohrožené děti, zejména v oblasti náhradní 

rodinné péče. Této problematice je v rámci bakalářské práce věnována samostatná 

kapitola (kap. 6).  

                                                           
20 NOVOTNÁ, Věra. K problematice pěstounské péče. Právo a rodina. 2010, roč. 12, č. 9,       

s. 6-10. ISSN 1212-866x. 

21 NOVOTNÁ, Věra. K problematice pěstounské péče. Právo a rodina. 2010, roč. 12, č. 10,      
s. 7-9.  ISSN 1212-866x. 
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3. JEDNOTLIVÉ TYPY (INSTITUTY) NÁHRADNÍ 
RODINNÉ PÉČE 

 

V zákoně o rodině je uvedeno několik forem náhradní rodinné péče, které se od 

sebe vzájemně liší rozsahem přiznaných práv i nárokem na finanční podporu a pomoc 

státu. Pro ucelenou představu jsou v této kapitole popsány všechny formy náhradní 

péče. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila především na formu pěstounské péče. 

Na obrázku č. 1 jsou znázorněny jednotlivé formy náhradní rodinné péče. 

 

Obrázek č. 1: Formy náhradní rodinné péče (NRP) 

 

(Zdroj: sestaveno autorkou) 

 

3.1 Osvojení  

Osvojení je forma náhradní rodinné péče, která je upravena v § 63- § 77  zákona 

č. 94/1963 Sb., o rodině a v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Dotýkají se jej rovněž ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a zákona č. 301/2000 Sb.,                   

o matrikách, jménu a příjmení. 

Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi 

rodiči a dětmi. Vyslovení osvojení brání blízký příbuzenský vztah. Prarodič tedy 

nemůže osvojit svého vnuka (vnučku). Osvojením zanikají právní vztahy k původní 

rodině. O osvojení rozhoduje soud. Před rozhodnutím soudu musí být osvojenec 
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nejméně po dobu tří měsíců v péči budoucího osvojitele na jeho náklady. Zákon             

o rodině dále stanoví, že mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový 

rozdíl (takový jaký běžně bývá mezi rodiči a dětmi). Osvojit lze pouze nezletilého (dítě 

mladší 18 let). K osvojení je zapotřebí souhlasu zákonného zástupce osvojovaného 

dítěte, a to i v případě, že je tento rodič nezletilý. Je-li dítě schopno posoudit dosah 

osvojení, je třeba také souhlasu dítěte. Souhlasu rodičů není třeba, jestliže po dobu 

nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě nebo po dobu 

nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevovali o dítě žádný zájem, ačkoliv jim 

v tom nebránila závažná překážka.  O splnění těchto podmínek rozhoduje soud. 

Souhlasu rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte, dále není třeba, 

jestliže rodiče dají souhlas k osvojení předem, bez vztahu k určitým osvojitelům.  Tento 

souhlas může být dán rodičem nejdříve šest týdnů po narození dítěte a jeho odvolání je 

možné pouze do doby, než je dítě umístěno na základě správního rozhodnutí orgánu 

sociálně-právní ochrany do péče budoucích osvojitelů.  

Dle zákona o rodině rozlišujeme dva druhy osvojení. Osvojení, které může být 

soudem v mimořádných případech zrušeno, a osvojení nezrušitelné. Nezrušitelně 

osvojeno může být pouze dítě starší jednoho roku. Osvojitelé jsou zapsáni do rodného 

listu dítěte a osvojenec získává jejich příjmení. V případě osvojení dítěte do ciziny je 

třeba souhlasu Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu v Brně.22 

Osvojitel dítěte má dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění nárok 

na peněžitou pomoc v mateřství, a to v případě, že do své péče převzal dítě mladší 7 let. 

Tato dávka je vyplácena od převzetí dítěte do péče po dobu 22 týdnů (příp. 31 týdnů, 

pakliže se jedná o více dětí).  Její výše se odvíjí od příjmu osvojitele. Případně může 

vzniknout nárok na rodičovský příspěvek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře. Délka pobírání tohoto příspěvku je závislá na věku a zdravotním stavu dítěte. 

V případě, že je osvojeno dítě mladší jednoho roku, osvojiteli vzniká nárok na porodné. 

Dále je možné podat žádost o přídavek na dítě, který je však závislý na celkovém 

příjmu rodiny. Nárok na toto hmotné zabezpečení lze uplatnit již na základě správního 

rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany, kterým bylo nezletilé dítě svěřeno do péče 

budoucích osvojitelů.  

 
                                                           
22 HOLUB, Milan; NOVÁ, Hana; SLADKÁ HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině, Komentář        

a předpisy související. 8. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007, s. 752, ISBN 978-80-7201-
668-6, s. 216-256 
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3.2 Pěstounská péče 

Pěstounská péče je upravena v § 45a až § 46d zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. 

Dotýkají se jí i ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí           

a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákona č. 108/2006 Sb.,                   

o sociálních službách a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.  

O pěstounské péči rozhoduje soud. Ten může dítě svěřit do pěstounské péče 

fyzické osoby v případě, že to vyžaduje zájem dítěte a za předpokladu, že osoba 

pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy. Soud může pěstounskou péči rovněž zrušit, 

pokud přestane plnit svůj účel. Dítě může být svěřeno též do společné pěstounské péče 

manželů. Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o dítě vykonávat 

přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Ke svěřenému dítěti nemá vyživovací povinnost. 

Právo dítě zastupovat a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech, není 

zákonným zástupcem dítěte. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce 

dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu. Před 

rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče může být dítě, které se nachází 

v ústavní výchově, dočasně svěřeno na základě rozhodnutí orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. Obdobně může být do 

péče budoucích pěstounů svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově, pokud s tím 

rodiče dítěte souhlasí.  Na průběh pěstounské péče dohlíží soud i příslušný orgán 

sociálně-právní ochrany dětí.  

Pěstounská péče může být vykonávána i v zařízení pro výkon pěstounské péče.  

Od 1. 6. 2006 může soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě 

na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zvláštního právního předpisu zařazeny do 

evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu (podle § 27 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí), a to na dobu, po kterou nemůže rodič ze 

závažných důvodů dítě vychovávat. Jedná se o dobu, po jejímž uplynutí lze podle § 68 

dát souhlas k osvojení nebo dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není 

třeba souhlasu rodičů k osvojení (§ 68 zákona o rodině).23 

   „Pěstounská péče musí být chápána jako překlenovací řešení krize přirozené 

nukleární rodiny rodičů a jejich dítěte. Může trvat jen tak dlouho, dokud rodiče 

                                                           
23 HOLUB, Milan; NOVÁ, Hana; SLADKÁ HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině, Komentář         

a předpisy související. 8. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007, s. 752, ISBN 978-80-7201-668-6,     
s. 143-150 
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nemohou, nechtějí nebo nedokážou mít dítě ve své osobní péči“ 24 Jedná se především     

o službu dítěti. Pěstounská péče by měla garantovat zachování a rozvíjení vazeb dítěte 

s jeho rodiči, zejména prostřednictvím pravidelného kontaktu. Příbuzenský vztah 

nemůže být kontraindikací pěstounské péče. Naopak v situacích, kdy se rodiče nemohou 

o dítě starat, by v prvé řadě měli být, s ohledem na snížení citového strádání dítěte, 

kontaktováni příbuzní dítěte nebo osoby jemu blízké.25 

Pěstoun i dítě mají nárok na hmotné zabezpečení. Dle zákona č. 187/2006 Sb.,      

o nemocenském pojištění vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a to v případě, 

že do své péče převzal dítě mladší 7 let. Tato dávka je vyplácena od převzetí dítěte do 

péče po dobu 22 týdnů (příp. 31 týdnů, jedná-li se o více dětí). Její výše se odvíjí od 

příjmu pěstouna. Dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře vzniká nárok na 

rodičovský příspěvek, délka jeho pobírání je závislá na věku a zdravotním stavu dítěte. 

Dle stejného zákona má pěstoun nárok na dávky v pěstounské péči. Mezi tyto dávky 

náleží odměna pěstouna nebo odměna pěstouna ve zvláštních případech, která náleží 

pěstounům, kteří mají v pěstounské péči tři nezletilé děti nebo jedno dítě, které je 

dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Další dávkou pěstounské péče je příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte. Výše dávky je závislá na věku a zdravotním stavu dítěte. Mezi 

jednorázové dávky pěstounské péče náleží příspěvek při převzetí a příspěvek na 

zakoupení motorového vozidla, který vzniká v případě, že pěstoun pečuje o čtyři 

nezletilé děti v pěstounské péči. Případně může vzniknout nárok na přídavek na dítě, 

který je však závislý na celkovém příjmu rodiny. Dále příspěvek na péči, pokud se 

jedná o dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby (upraveno v zákoně č. 108/2006 Sb.,   

o sociálních službách). Nárok na toto hmotné zabezpečení vzniká již na základě 

správního rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany, kterým bylo nezletilé dítě 

svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem nebo na základě rozhodnutí 

soudu o pěstounské péči, příp. usnesení o předběžném opatření do péče osoby, která má 

zájem stát se pěstounem. 

Rodičům i nadále trvá jejich vyživovací povinnost vůči dětem. V případě, že je 

vyplácen příspěvek na úhradu potřeb dítěte, přechází nárok na výživné na stát. 
                                                           
24 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace         

a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 9, s. 309-315. 
ISSN 1210-6410, s. 310-311 

25 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace         
a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 9, s. 309-315. 
ISSN 1210-6410. 
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3.3 Poručenství (osobní péče poručníka) 

Poručenství náleží rovněž mezi formy náhradní rodinné péče a je upraveno v         

§ 78- § 82 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Dotýkají se jej i ustanovení zákona              

č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí a zákona č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře. 

Poručník je dítěti soudem ustanoven v případě, že rodiče dítěte zemřeli, byli 

zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl 

pozastaven nebo rodiče nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. 

Poručník je zákonným zástupcem dítěte. Má kompetenci nezletilého vychovávat, 

zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. Výkon funkce poručníka je pod 

pravidelným dohledem soudu.26 

Pokud poručník o dítě osobně pečuje, má nárok na stejné hmotné zabezpečení 

jako pěstoun. Nárok na toto hmotné zabezpečení vzniká již na základě rozhodnutí soudu 

o ustanovení poručníka, příp. od doby, kdy osoba, která podala k soudu návrh na 

ustanovení poručníka, dítě převzala do osobní péče. 

Rodičům, kteří byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, i nadále trvá jejich 

vyživovací povinnost vůči dětem. V případě, že je vyplácen příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte, přechází nárok na výživné na stát. 

 

3.4 Svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče 

Svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče je jedním z dalších typů náhradní 

rodinné péče, je upraveno v § 45 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Soud může svěřit dítě 

do výchovy jiné fyzické osoby, vyžaduje-li to zájem dítěte a za podmínek, že tato osoba 

poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné 

osoby dá soud zpravidla přednost příbuznému. Dítě může být svěřeno i do společné 

výchovy manželů. V rozhodnutí soudu je vymezen rozsah práv a povinností k dítěti27 

                                                           
26 HOLUB, Milan; NOVÁ, Hana; SLADKÁ HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině, Komentář            

a předpisy související. 8. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007, s. 752, ISBN 978-80-7201-668-6,     
s. 257-266 

27 HOLUB, Milan; NOVÁ, Hana; SLADKÁ HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině, Komentář              
a předpisy související. 8. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007, s. 752, ISBN 978-80-7201-668-6,      
s . 137-140 
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„Zákon tento institut upravuje velmi kuse. Tím, že mnohé ponechává na soudním 

rozhodnutí (srov. § 45 odst. 4 ZOR), zakládá nejistotu a nečitelnost institutu a ne-

předvídatelnost rozhodnutí, což není v zájmu dítěte.“28 

Soud rovněž rozhoduje o vyživovací povinnosti rodičů. 

V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí je v § 10a stanovena povinnost osobě, jež 

převzala se souhlasem rodiče bez rozhodnutí příslušného orgánu do své péče dítě 

s úmyslem trvale je vychovávat, oznámit tuto skutečnost neprodleně obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace         

a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 9, s. 309-315. 
ISSN 1210-6410, s. 312 
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4. SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČE 
 

Ze zkušeností, které vyplývají z mé profesní praxe, bych v následujících 

kapitolách chtěla upozornit na některé odlišnosti a úskalí příbuzenské pěstounské péče 

spojené s procesem zprostředkování náhradní rodinné péče, právní úpravou této formy 

náhradní rodinné péče a problematikou svěřování dítěte do péče osoby, která má zájem 

stát se pěstounem. Pěstounská péče příbuzných je v rámci pěstounské péče zastoupena 

nejpočetněji. V porovnání s tzv. „zprostředkovanou“ pěstounskou péčí jednoznačně 

převažuje. Dvě třetiny z celkového počtu pěstounských rodin představují příbuzní 

dítěte. Nejpočetnější skupinou pečujících příbuzných jsou prarodiče dítěte. Třetinu 

pěstounských rodin tvoří ty, které přijaly do pěstounské péče dítě v rámci tzv. 

„zprostředkované“ pěstounské péče. Počty a rozdělení pěstounských rodin s ohledem na 

vztah k dítěti jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Počet pěstounských rodin v České republice  

prarodiče jiní příbuzní cizí celkový počet pěstounských rodin k 31. 12. 2010 

4275 1436 2909 8504 
     
(Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2010, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí) 

 

4.1 Proces zprostředkování náhradní rodinné péče 

Dítěti, které nemůže z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve svém rodinném prostředí, 

má stát za povinnost zajistit některou z forem náhradní rodinné péče. V praxi existují 

dva možné způsoby, jejichž prostřednictvím dítě do náhradní rodiny přichází.  

V prvním z nich se ohroženého dítěte ujímá někdo z příbuzných či blízkých           

a v takovém případě není zapotřebí náhradní rodinnou péči zprostředkovávat, neboť se 

dítě s těmito osobami již zná a většinou k nim má blízký vztah.  

Druhý ze způsobů nastává tehdy, pokud se takovou osobu nepodařilo najít a dítě 

muselo být umístěno do institucionální péče. Dítěti se hledá náhradní rodina z evidence 

žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči. V případě pěstounské příbuzenské péče se 

vždy jedná o první z těchto dvou způsobů.   
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4.1.1 Postup při přijetí dít ěte do náhradní rodinné péče v případě, kdy se 
zprostředkování náhradní rodinné péče neprovádí 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí vymezuje postup, povinnosti a kompetence 

jednotlivých orgánů sociálně-právní ochrany dětí v procesu zprostředkování náhradní 

rodinné péče. Zároveň stanoví, ve kterých případech a za jakých okolností se 

zprostředkování náhradní rodinné péče neprovádí. 

Dle § 20 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí se 

zprostředkování osvojení neprovádí v případě, že rodiče dali souhlas k osvojení dítěte 

předem ve vztahu k určitým osvojitelům nebo pokud podal návrh na osvojení manžel 

rodiče dítěte (příp. pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte). 

 Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí v případě, že návrh na svěření 

dítěte do pěstounské péče podala osoba dítěti příbuzná nebo osoba blízká dítěti či jeho 

rodině. V takových případech podává fyzická osoba návrh na osvojení, pěstounskou 

péči či poručenství přímo k soudu, který bude příslušný v této věci rozhodovat. 

V případě pěstounské péče, k níž dají rodiče svůj souhlas, je možné podat žádost           

o svěření dítěte do péče osob, které mají zájem stát se pěstouny (předpěstounská péče). 

Jedná se o správní řízení. Žádost se podává na úřadě obce s rozšířenou působností. 

Počínaje dnem uvedeným v rozhodnutí vzniká žadateli nárok na dávky vyplývající        

z nemocenského pojištění a státní sociální podpory.  

Podobný postup se týká i situace svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než 

rodiče. Ve všech těchto případech se totiž dítě a fyzická osoba, která jej žádá svěřit do 

své péče, znají a zprostředkování tedy není třeba. Soud ve svém rozhodování bere ohled 

zejména na zájem dítěte. Osoba, která má zájem o dítě pečovat k tomu musí mít vhodné 

předpoklady a podmínky (osobnostní, zdravotní, majetkové atd.) a musí poskytovat 

záruku řádné výchovy dítěte. Soud je při svém rozhodování povinen vyžádat si 

stanovisko orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Osoba, která se souhlasem rodičů 

převzala do své péče dítě s úmyslem o něj trvale pečovat, je dle § 10a  zákona               

o sociálně-právní ochraně dětí povinna neprodleně tuto skutečnost oznámit příslušnému 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí.29 Orgán sociálně-právní ochrany vyhodnocuje 

situaci dítěte a zpracovává individuální plán péče. Poskytuje nebo zprostředkovává 

poradenství a podporu dítěti, rodičům a zájemcům o náhradní rodinnou péči. Dítě 

pravidelně navštěvuje. V počátečním období prvních šesti měsíců vždy jednou za tři 
                                                           
29 NOVOTNÁ, Věra; BURDUNOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Komentář.  

3. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 471 s. ISBN 978-80-86131-72-6, s. 79-80 
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měsíce a posléze dle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. O průběhu 

pěstounské péče podává orgán sociálně-právní ochrany dětí soudu pravidelně písemné 

zprávy. Většina dětí do tzv. „nezprostředkované“ náhradní rodinné péče přechází přímo 

z péče rodičů.  

4.1.2 Postup při přijetí dít ěte do rodiny v případě tzv. „zprostředkované“ 
náhradní rodinné péče 

Zákon o sociálně-právní ochraně v § 19a jednoznačně stanoví, že 

zprostředkování osvojení a pěstounské péče jsou oprávněni provádět pouze orgány 

sociálně-právní ochrany dětí (krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, 

obecní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí). Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá nejprve ve 

vyhledávání dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče, dále ve 

vyhledávání a odborné přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo 

pěstouny.  

Dle § 21 zákona o sociálně-právní ochraně dětí obecní úřad s rozšířenou 

působností vyhledává děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče. 

Nejčastěji se jedná o děti, které jsou na základě rozhodnutí soudu, příp. souhlasu rodičů, 

umístěny v ústavním zařízení, příp. do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Podle současné právní úpravy by se mohlo jednat i o děti, které by se nacházely 

v pěstounské péči na přechodnou dobu (ta však v praxi zatím pro nedostatek vhodných 

pěstounů není realizována nebo je realizována pouze v rámci pilotních projektů). 

Většina dětí je tedy po celou dobu procesu zprostředkování náhradní rodinné péče 

umístěna v nějaké instituci. Příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí má za 

povinnost být s dětmi v pravidelném kontaktu, navštěvovat je nejméně jednou za tři 

měsíce a situaci dětí průběžně vyhodnocovat s ohledem na individuální potřeby a zájem 

dětí. O dětech vede spisovou dokumentaci, jejíž kopii postupuje krajskému úřadu, který 

vede evidenci dětí pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Pokud se 

krajskému úřadu nepodaří zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče do 3 

kalendářních měsíců od zařazení dítěte do jeho evidence, zašle kopii údajů z této 

evidence Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pokud Ministerstvo práce a sociálních 

věcí náhradní rodinnou péči do 3 kalendářních měsíců nezprostředkuje, postoupí kopii 

údajů Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí do evidence pro zprostředkování 

osvojení ve vztahu k cizině. Dítě může být osvojeno do ciziny pouze v případě, že se 
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mu ve stanovených lhůtách nepodařilo zprostředkovat osvojení ani pěstounskou péči 

v rámci České republiky.30 

Osvojení nebo pěstounská péče mohou být zprostředkovány pouze na žádost 

fyzické osoby, která se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 

trvalého bydliště žadatele. Žádost je součástí dokumentace, která obsahuje i další 

zákonem požadované podklady nezbytné pro zprostředkování náhradní rodinné péče. 

Kopie dokumentace je následně postoupena krajskému úřadu, který vede pro účely 

zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče evidenci žadatelů vhodných stát se 

osvojiteli nebo pěstouny. Žadatel je povinen absolvovat přípravu k přijetí dítěte do 

rodiny, která je v rozsahu cca 40 hodin. Krajský úřad na základě odborného posouzení 

žadatele, které se zaměřuje zejména na posouzení charakteristiky jeho osobnosti, 

psychického a zdravotního stavu, stability manželského vztahu a zjištění bezúhonnosti 

žadatele i osob tvořících s ním společnou domácnost, rozhoduje o zařazení žadatele do 

evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Pokud by se 

zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče nepodařilo do 3 let ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů, zašle kopii údajů 

z této evidence Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jestliže by se zprostředkování ve 

lhůtě 6 měsíců neuskutečnilo, postoupí kopii dokumentace Úřadu pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí pro zařazení do evidence pro zprostředkování osvojení 

ve vztahu k cizině. Tento postup může být uplatněn pouze v případě, pokud žadatel 

souhlasí se zařazením do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí pro 

zprostředkování osvojení dítěte z ciziny. 

Pokud se náhradní rodinná péče podaří zprostředkovat a dítěti byl z evidence 

vybrán vhodný žadatel, krajský úřad tuto skutečnost žadateli neprodleně písemně 

oznámí, jedná se o tzv. oznámení o vhodnosti. Na základě této skutečnosti má žadatel 

právo se s dítětem seznámit, nejprve s  jeho spisovou dokumentací (zejména se 

zdravotním stavem a psychologickým vyšetřením) a posléze i s dítětem samým. Jedná 

se o postupné kroky, řízené zpravidla příslušným pracovníkem krajského úřadu, 

přizpůsobené potřebám konkrétního dítěte. Následně, nejpozději však do 30 dnů po 

obdržení oznámení o vhodnosti, má žadatel možnost podat žádost o svěření dítěte do 

péče budoucích osvojitelů nebo do péče budoucích pěstounů (probíhá tzv. předadopční 

                                                           
30 NOVOTNÁ, Věra; BURDUNOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Komentář.       

3. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 471 s. ISBN 978-80-86131-72-6, s. 82-116 
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a předpěstounská péče). Jedná se o správní řízení. Žádost se podává na úřadě obce 

s rozšířenou působností podle trvalého bydliště dítěte. Počínaje dnem uvedeným 

v rozhodnutí vzniká žadateli nárok na dávky vyplývající z nemocenského pojištění a 

dávky státní sociální podpory. Dalším krokem v procesu zprostředkování náhradní 

rodinné péče je podání návrhu k příslušnému soudu. V případě pěstounské péče musí 

být tento návrh podán nejpozději do 3 měsíců od vydání správního rozhodnutí. Pokud 

by se tak nestalo, správní rozhodnutí by ztratilo na účinku. O pěstounské péči a osvojení 

rozhoduje soud. Nejedná-li se o osvojení, úřad obce s rozšířenou působností i nadále 

pravidelně sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než 

rodičů. Orgán sociálně-právní ochrany pravidelně soudu písemné zprávy o průběhu 

pěstounské péče nebo poručenství.31 

Mezi oběma způsoby příchodu dítěte do náhradní rodiny je značný rozdíl. 

V případě tzv. „zprostředkované“ pěstounské péče se pěstoun na svou úlohu delší dobu 

připravuje. Absolvuje odborné posouzení a vzdělávání. Prarodič nebo jiný příbuzný 

těmito přípravami neprochází. Dítě do rodiny mnohdy přichází ze dne na den, ve většině 

případů po vyústění déletrvajících problémů v rodině.32 Přechod dítěte do péče 

příbuzných však bývá mnohem snazší, neboť děti mají s příbuznými většinou blízké 

vztahy. V případě tzv. „zprostředkované“ pěstounské péče se pěstoun a dítě zpočátku 

neznají a adaptace dítěte na nové prostředí trvá delší dobu.33V období příchodu dítěte do 

nové rodiny je velmi důležitá role sociálního pracovníka, který rodině a dítěti poskytuje 

poradenství a pomoc  

 

4.2 Specifika stávající právní úpravy příbuzenské pěstounské péče  

V praxi je k problematice příbuzenské pěstounské péče zastáván nejednoznačný 

postoj. Některé soudy a orgány sociálně-právní ochrany tuto formu péče o ohrožené děti 

podporují a děti do pěstounské péče prarodičů, případně jiných příbuzných svěřují. Jiné 

soudy a orgány sociálně-právní ochrany pěstounskou péči prarodičů nepodporují s tím, 

že se opírají o zákonem danou podpůrnou vyživovací povinnost mezi nejbližšími 

                                                           
31 NOVOTNÁ, Věra; BURDUNOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Komentář.  
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32 UHLÍŘOVÁ, Veronika a kol. Dítě ve výchově příbuzných. Praha: Občanské sdružení Rozum 

a Cit, 2010, s. 6 
33 UHLÍŘOVÁ, Veronika a kol. Dítě ve výchově příbuzných. Praha: Občanské sdružení Rozum 

a Cit, 2010, s. 51 
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příbuznými. Jako vhodnější variantu spatřují využití institutu svěření do péče jiné 

fyzické osoby než rodiče. V této kapitole bych chtěla i na několika praktických 

příkladech ukázat, jak mohou být přístupy a jednání v této problematice odlišné.  

Z důvodu zabránění možnosti ztotožnění osob uvedených v následujících příbězích byly 

jejich jména a další osobní údaje záměrně pozměněny. 

 

4.2.1 Příběh Elišky 

Roční Eliška se ocitla v péči své babičky, poté co její matka začala znovu užívat 

drogy a odešla z domova neznámo kam. Babička byla v té době v pracovní 

neschopnosti a mohla se o Elišku postarat. Zpočátku doufala, že se její dcera vrátí. 

Matka v minulosti z domu často odcházela, někdy i na několik dní, a automaticky 

počítala s tím, že se babička o Elišku postará. Dosud se však vždycky vrátila. Tentokrát 

byla situace jiná, matka se domů nevrátila ani po třech týdnech. Babičce nebrala telefon, 

nebylo jak ji kontaktovat. Situace se navíc značně zkomplikovala tím, že babičce 

končila pracovní neschopnost a musela nastoupit zpět do práce. Nevěděla jak má tuto 

situaci řešit a tak se obrátila na sociální pracovnici orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

v místě svého bydliště. Babičce bylo doporučeno podat návrh na vydání předběžného 

opatření na svěření Elišky do její péče, na jehož základě by mohla nastoupit na 

rodičovskou dovolenou.  Zároveň jí bylo doporučeno obrátit se na místně příslušný úřad 

podle trvalého bydliště dítěte s žádostí o svěření Elišky do péče budoucích pěstounů. 

Oba tyto kroky babička učinila. Soud však usnesení o předběžném opatření o svěření 

Elišky do péče babičky zamítl. V této době se babičce ozvala matka a sdělila jí, že bydlí 

u svého nového přítele, o návratu do původního bydliště neuvažuje, stejně jako o péči    

o nezletilou. Úřad místně příslušný pro vydání rozhodnutí o předpěstounské péči 

babičce nevyhověl, neboť děti do péče budoucích pěstounů nesvěřují, pokud se jedná                 

o prarodiče. Rovněž i tamní soud děti do pěstounské péče prarodičů nesvěřuje. 

Příslušný úřad babičce doporučil podat znovu návrh na předběžné opatření. Soud 

tomuto návrhu opětovně nevyhověl. Sociální pracovnice orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí dle faktického bydliště dítěte následně telefonicky hovořila o této situaci 

s příslušným soudcem, který doporučil svěřit dítě do předpěstounské péče. Znovu byl 

tedy kontaktován úřad příslušný k vydání rozhodnutí o předpěstounské péči, který však 

i nadále odmítal situaci řešit vydáním rozhodnutí. Babičce hrozilo, že v zaměstnání 

dostane výpověď, neboť musela pečovat o Elišku. Pracovnice orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí se opětovně obrátila na příslušného soudce, který pod vlivem těchto 
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okolností vydal usnesení o předběžném opatření, kterým nezletilou Elišku svěřil do 

péče babičky, následně byla Eliška soudem svěřena do pěstounské péče babičky. 

 
4.2.2 Příběh Petra 

Oba rodiče osmiletého Petra byli závislí na alkoholu a péči o něj zanedbávali.       

O Petra se začal starat jeho dospělý bratr, který tuto situaci řešil podáním návrhu 

k soudu na svěření Petra do pěstounské péče. Soud však tento návrh zamítl, neboť jako 

vhodnější variantu spatřoval využití institutu svěření do péče jiné fyzické osoby než 

rodiče. Soud tak rozhodl i přesto, že rodiče na výživu Petra již několik měsíců ničím 

nepřispívali a orgán sociálně-právní ochrany dětí pěstounskou péči bratra doporučoval. 

Po rozhodnutí soudu rodiče stanovenou vyživovací povinnost vůči Petrovi i nadále 

neplnili. Hmotné zabezpečení Petra tak cele zajišťoval jeho bratr, ačkoliv podpůrná 

vyživovací povinnost mezi příbuznými se dle zákona o rodině týká pouze předků           

a potomků. 

 
4.2.3 Příběh Ivana a Heleny 

Sedmiletá Helena a šestiletý Ivan se ocitli v péči své dospělé sestry a jejího 

partnera poté, co rodiče dětí přišli z důvodu neplacení nájemného o bydlení. Oba rodiče 

dětí byli závislí na alkoholu, péči o děti zanedbávali a na výživu dětí ničím nepřispívali. 

Se svěřením dětí do pěstounské péče souhlasili. Obě nezletilé děti byly na základě 

rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany svěřeny do tzv. „předpěstounské péče“ 

sestře dětí. Následovalo soudní řízení, v rámci kterého byly obě děti svěřeny do 

pěstounské péče své sestry. Nezletilé děti tak byly finančně zajištěny dávkami 

pěstounské péče již od doby vykonatelnosti správního rozhodnutí o svěření dětí do tzv. 

předpěstounské péče. 

Na výše uvedených příbězích dětí jsem se snažila ukázat, jak složité situace 

v praxi přináší odlišný výklad práva. Zatímco jeden soud dítě do pěstounské péče 

prarodiče nebo sourozence svěřil, jiný tomuto návrhu nevyhověl, ačkoliv oba jsou při 

svém rozhodování vázáni stejnou právní úpravou. Kromě toho i  přístupy jednotlivých 

orgánů sociálně-právní ochrany se v praxi také velmi liší.   

 

Jak je příbuzenské pěstounská péče v současné době právně upravena? 

„P ěstounská péče je soukromoprávní institut. Ustanovení, která ji v zákoně o 

rodině upravují (srov. § 45a 45d ZOR) je nutné interpretovat a aplikovat v duchu zásad 
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ovládajících soukromé právo. Především je zapotřebí vycházet z ústavního rámce 

právního řádu a parémie, že dovoleno je vše, co není zakázáno (srov. Čl. 2 odst. 3 

Listiny).“34 

Výše uvedené ustanovení pěstounskou péči prarodičů, příp. ostatních příbuzných 

či osob dítěti blízkých nezmiňují, tudíž ji ani nezakazují. Prarodiče a blízcí příbuzní se 

péče o dítě v nepříznivé situaci mnohdy ujímají spontánně sami. Méně často dochází     

k tomu, že se příbuzný péče o dítě ujímá až poté, co je o situaci dítěte informován 

 orgány sociálně- právní ochrany dětí. Orgány sociálně-právní ochrany dětí mají za 

povinnost zajistit neodkladnou péči o dítě a zákon o sociálně-právní ochraně v § 15 

uvádí, že v případě zajišťování neodkladné péče o dítě je zpravidla dána přednost 

příbuznému. I na jiném místě tohoto zákona, konkrétně v § 20 odst. 3, je s příbuzenskou 

pěstounskou péčí počítáno. V citovaném paragrafu je uvedeno, že zprostředkování 

pěstounské péče se neprovádí, podala-li návrh na svěření dítěte do pěstounské péče 

osoba dítěti příbuzná nebo blízká. Nikoliv, že těmto osobám nemůže být dítě do 

pěstounské péče svěřeno. Pěstounská péče přináší dítěti, pěstounům i rodičům více 

právních jistot oproti institutu svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče, jehož 

právní úprava je velmi strohá a vymezení práv a povinností je ponecháno pouze na 

rozhodnutí soudu.35 Pokud se týká vyživovací povinnosti prarodičů k dětem, která je 

uvedena v § 88 zákona o rodině, je třeba zmínit, že je zde sice uvedeno, že předci          

a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost a že pokud potomci nemohou své 

vyživovací povinnosti dostát, tak tato povinnost přechází na předky. Výše uvedená 

povinnost však neplatí bezvýhradně. Lze ji uplatnit v případě, pokud rodič není schopen 

této povinnosti dostát z objektivních důvodů. Jako objektivní důvod se považuje např. 

pobyt rodiče ve výkonu trestu, kde není zajištěna pracovní příležitost, nemoc a jiné. 

Objektivním důvodem není např. situace, kdy se rodič vyhýbá práci nebo žije neznámo 

kde.36 Při posuzování této vyživovací povinnosti záleží i na možnostech, schopnostech   

a majetkových poměrech osob, na které by tato vyživovací povinnost měla přejít. Je 
                                                           
34 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace        

a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 9, s. 309-315. 
ISSN 1210-6410, s. 313 

35 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace         
a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 9, s. 309-315. 
ISSN 1210-6410. 

36 HOLUB, Milan; NOVÁ, Hana; SLADKÁ HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině, Komentář       
a předpisy související. 8. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007, s. 752, ISBN 978-80-7201-668-6, 
s. 295-297 
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třeba podotknout, že vyživovací povinnost mezi příbuznými, ustanovená v zákoně         

o rodině, se týká výlučně příbuzných v řadě přímé (předků a potomků), nikoliv 

sourozenců a ostatních příbuzných.37 Pěstounská péče je státem financovaná. Institut 

pěstounské péče tak zajišťuje dítěti i pěstounům důstojný život. Dle zákona o státní 

sociální podpoře náleží pěstounské dávky i pěstounovi, který je zároveň prarodičem 

dítěte. Podle předchozí úpravy tohoto zákona odměna pěstounovi nenáležela, pakliže 

pěstounem dítěte byl prarodič.38 

„P ěstounskou péči je třeba vnímat jako institut vycházející z přirozeného, 

žádoucího a rozumného uspořádání věcí, jako institut, který má sloužit především 

nezletilým dětem. Nemohou-li děti žít se svými rodiči ve společné domácnosti, mají 

právo žít s těmi, kdo jim je nejblíže, což jsou zpravidla prarodiče, příbuzní a členové 

širší rodiny.“39 

Z jednotlivých ustanovení zákona nevyplývá, že by právní úprava možnost 

svěření dítěte do pěstounské péče příbuzných zakazovala, v několika z nich s ní naopak 

počítá. V případě pěstounské péče vykonávané prarodiči, kteří mají ke svým vnoučatům 

ze zákona o rodině podpůrnou vyživovací povinnost, by tato možnost měla být 

posuzována individuálně, s ohledem na konkrétní situaci prarodičů, rodičů dítěte           

a dítěte samého, neboť se nejedná se o povinnost absolutní. 

 

4.3 Problematika svěřování dítěte do péče osoby, která má zájem stát se 
pěstounem v kontextu příbuzenské pěstounské péče 

V předchozí kapitole byla přiblížena právní úprava pěstounské péče vykonávané 

příbuznými dítěte. Nyní bych se ráda zaměřila na problematiku ošetření právní              

a finanční situace dítěte v období, které pěstounské péči bezprostředně předchází. I tato 

problematika je dosti nejasná a v praxi nemá jednotný postup. Jedná se o ošetření 

situace, kdy dítě v rodině příbuzných již fakticky pobývá do doby, než rozhodne soud. 

Ve většině případů se dítě do rodiny příbuzných dostalo přímo z péče rodičů. Důvody, 

                                                           
37 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 2. opr. a dopl. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 1998, 384 s. ISBN 80-7239-104-6, s. 18 

38 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace        
a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 9, s. 309-315. 
ISSN 1210-6410. 

39 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace        
a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 9, s. 309-315. 
ISSN 1210-6410. 
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pro které se dítě v péči příbuzných nachází, bývají závažné a mnohdy velmi citlivé pro 

všechny zúčastněné (úmrtí rodičů, nemoc, závislost či výkon trestu rodičů). Někdy dítě 

do rodiny příbuzných přichází ze dne na den. O pěstounské péči rozhoduje na základě 

podaného návrhu příslušný soud. V této souvislosti je zapotřebí si uvědomit, že se 

nejedná o období několika málo dní, ale že toto období může trvat několik měsíců, 

mnohdy i déle. Příčinou bývá zdlouhavost soudního řízení, kdy soudy řeší např. místní 

příslušnost nebo se jim nedaří zajistit přítomnost rodičů u soudního jednání. Počáteční 

období je velmi náročné. Situaci navíc často ztěžuje to, že dítě není v tomto období 

mnohdy nijak finančně zajištěno. Rodičům i nadále trvá vyživovací povinnost k jejich 

dětem, ti ji však velmi často neplní. 

V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí je uvedeno několik možností, jak 

takovou situaci řešit. V praxi však často narážejí na neznalost nebo nepochopení             

a mnohdy tyto možnosti nebývají uplatňovány či realizovány.  

V tomto období je velmi významná role sociálního pracovníka, kdy jeho postoj       

a přístup k dané problematice může zcela zásadním způsobem ovlivnit situaci dítěte       

i rodiny, ve které se dítě nachází. Sociální pracovník poskytuje rodině a dítěti 

poradenství a pomoc. Disponuje i důležitými pravomocemi, které může při řešení 

situace ohroženého dítěte uplatnit.  

Zejména se jedná o možnost vydání rozhodnutí o svěření dítěte do péče fyzické 

osoby, která má zájem stát se pěstounem, o které jsem se zmiňovala již v předchozích 

kapitolách a která je upravena v § 19 odst. 1 b) zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Na základě tohoto rozhodnutí má budoucí pěstoun právo čerpat dávky ze systému 

nemocenského pojištění a dávek státní sociální podpory. 

 V souvislosti s tímto právním ustanovením považuji za důležité zmínit poznatek  

z praxe o tom, jak se pohled kompetentních orgánů sociálně-právní ochrany na toto 

ustanovení v průběhu času postupně měnil a že ani v současné době není jednotný. 

Zároveň bych chtěla ukázat, jaké finanční dopady na rodinu a dítě mohou tyto odlišné 

pohledy mít. 

V původním znění § 19 zákona o sociálně-právní ochraně dětí bylo uvedeno, že 

Okresní úřad rozhoduje o svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se 

pěstounem, je-li dítě v ústavu z rozhodnutí soudu nebo se souhlasem rodičů.  

Toto ustanovení bylo v praxi orgány sociálně-právní ochrany chápáno tak, že jeho 

užití je možné pouze v rámci procesu státem zprostředkované náhradní rodinné péče,     
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a to tehdy, kdy se dítě nachází v ústavu. V případech, kdy dítě přecházelo z péče rodičů 

přímo do péče příbuzných, nebylo uplatňováno.   

Tehdejší komentář zákona o sociálně-právní ochraně dětí tuto problematiku 

nikterak neosvětloval.40 V této věci nebyl vydán ani žádný metodický pokyn 

Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo dne 15. 4. 2004 pod č.j. 

2004/21059-24 Stanovisko, ve kterém se sice zabývá uvedeným ustanovením zákona, 

ale pouze v tom smyslu, že je nezbytné, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností 

ve výroku o svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, 

uvedl datum, od kterého se dítě svěřuje do péče této osoby, neboť tímto dnem vzniká      

i nárok na dávky pěstounské péče. Více toto stanovisko zmíněné ustanovení zákona 

rovněž nevysvětluje.41  

S účinností od 1. 6. 2006 došlo ke změnám v zákoně o sociálně-právní 

ochraně dětí. Nové úpravy se dočkalo i výše uvedené ustanovení § 19, ve kterém bylo 

nově uvedeno, že obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje o svěření dítěte 

do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, je-li dítě v ústavu nebo 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu nebo se souhlasem 

rodičů. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn rozhodovat o svěření 

dítěte do péče budoucího pěstouna, nejde-li o případ uvedený v § 20 odst. 3 (kdy se 

zprostředkování pěstounské péče neprovádí), pouze tomu žadateli, který je uvedený 

v oznámení krajského úřadu nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Z tohoto 

ustanovení již bylo možné jednoznačně dovodit, že orgán sociálně-právní ochrany je 

oprávněn o svěření dítěte do péče budoucího pěstouna rozhodovat i v případě, že se 

jedná o osobu dítěti příbuznou, nebo osobu blízkou dítěti nebo jeho rodině.  

Ve Stanovisku Ministerstva práce a sociálních věcí k rozhodování obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností o svěření dítěte do předadopční a před-

pěstounské péče ze dne 27. 11. 2006, č.j. 2006/71114-24, bylo k této problematice 

kromě jiného uvedeno, že obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě 

pěstounské péče vykonávané příbuznými dítěte může rozhodovat o svěření dítěte do 

                                                           
40 NOVOTNÁ, Věra; BURDUNOVÁ, Eva; BRABENEC, František. Zákon o sociálně- právní 

ochraně dětí, Komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2002. 306 s. ISBN 80-86131-31-2, s. 49-50 

41 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke vzniku nároku na dávky pěstounské péče 
v případě svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem [online]. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, [cit. 2011-11-19]. Dostupné 
z www:hhttttpp::////wwwwww..mmppssvv..cczz//ff ii lleess//ccllaannkkyy//77228811//SSttaannoovviisskkoo__MMPPSSVV__0055..ppddff 
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péče zájemců o pěstounskou péči i bez oznámení krajského úřadu či Ministerstva práce 

a sociálních věcí o vhodnosti žadatelů, pakliže jsou splněny ostatní podmínky zákona       

o sociálně-právní ochraně dětí. Při rozhodování o svěření dítěte do péče příbuzných je 

důležitým hlediskem zachování a rozvíjení existujících rodinných a citových vazeb 

dítěte.42 

Mezi nejasnostmi, které v praxi i nadále přetrvávaly a které nebyly ani ve výše 

uvedeném Stanovisku blíže vysvětleny, bylo ustanovení o souhlasu rodičů 

s rozhodnutím. 

Komentář zákona o sociálně-právní ochraně dětí k novému znění § 19 

sděloval, že pakliže rodiče s rozhodnutím o svěření dítěte do péče budoucího pěstouna 

nesouhlasí, bylo by možné situaci dítěte řešit návrhem k soudu na vydání předběžného 

opatření, kterým by dítě bylo předáno do péče těchto osob a návrhem na pěstounskou 

péči.43 

Z výše uvedeného vyplývalo, že ke svěření dítěte do péče budoucího pěstouna je 

zapotřebí souhlasu rodičů. 

K této problematice se ve svém článku vyjádřila i JUDr. Z. Králíčková, která 

uvedla, že ačkoliv k pěstounské péči jako takové souhlas rodičů není bezpodmínečně 

nutný a soud o ní může rozhodnout i bez souhlasu rodičů, tak v případě tzv. 

předpěstounské péče nutný je, a to tehdy, když se jedná o dítě, které nemá soudem 

nařízenou ústavní výchovu nebo není soudem svěřeno do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc.44 

Aktuálním metodickým vysvětlením zmiňovaného ustanovení zákona o sociálně-

právní ochraně dětí je Informace  Ministerstva práce a sociálních věcí č. 5 ze dne 

21.7. 2011, č.j. 2011/41567-21, která se zaobírá nárokem na dávky pěstounské. Z ní lze 

vyvodit, že nárok na dávky pěstounské péče není dán pouze datem uvedeným 

v rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo právní mocí rozsudku                  

                                                           
42 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k rozhodování obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností o svěření dítěte do předadopční péče a předpěstounské péče [online]. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, [cit. 2011-11-19]. Dostupné z www:< 
hhttttpp::////wwwwww..mmppssvv..cczz//ff ii lleess//ccllaannkkyy//77227799//SSttaannoovviisskkoo__MMPPSSVV__0033..ppddff> 

43 NOVOTNÁ, Věra; BURDUNOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Komentář.  
3. akt. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 471 s. ISBN 978-80-86131-72-6, s. 71-75 

44 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a 
aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 9, s. 309-315. 
ISSN 1210-6410. 
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o pěstounské péči či ustanovení poručníkem, ale může nastat i za jiných níže uvedených 

okolností.  

Mezi tyto okolnosti může patřit i uvedení data v rozsudku soudu, od kterého dítě 

bylo svěřeno pěstounovi do pěstounské péče. V takovém případě lze přiznat dávky 

v pěstounské péči i se zpětnou platností od data uvedeného v rozhodnutí soudu.  

Dávky v pěstounské péči dále náleží osobě, která osobně pečuje o dítě, k němuž 

nemá vyživovací povinnost, již od počátku řízení o ustanovení poručníkem, a to od 

podání žádosti o dávky v pěstounské péči.  

Dávky náleží rovněž osobě, které bylo dítě svěřeno na základě § 76a odst. 1 

občanského soudního řádu po dobu trvání tohoto předběžného opatření, byl-li zároveň 

podán návrh na svěření nezletilého dítěte do pěstounské péče. Podobně podle §76 odst. 

1 občanského soudního řádu či podle §102 odst. 1 občanského soudního řádu po dobu 

trvání těchto předběžných opatřeních.  

Soud tak může těmito předběžnými opatřeními dítě svěřit do předpěstounské péče 

v případě, kdy nemůže být vydáno rozhodnutí o svěření dítěte do péče fyzické osoby, 

která má zájem stát se pěstounem, protože nelze zajistit souhlas rodičů.45 

Z jednotlivých zákonných ustanovení i metodických pokynů lze vyvodit, že orgán 

sociálně-právní ochrany dětí je oprávněn rozhodovat o svěření dítěte do péče budoucího 

pěstouna i v případě, že se jedná o osobu dítěti příbuznou, a to za situace, kdy s tímto 

rozhodnutím rodiče dítěte souhlasí a jsou-li současně naplněny i ostatní podmínky 

zákona (je-li toto rozhodnutí dítěti ku prospěchu). Pokud se orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí nepodaří zajistit souhlas rodičů dítěte s rozhodnutím o svěření dítěte do 

péče budoucího pěstouna, lze situaci dítěte do rozhodnutí soudu o pěstounské péči 

ošetřit podáním návrhu na vydání předběžného opatření. 

 

4.3.1 Výstup z rozhovorů se sociálními pracovníky vykonávajícími agendu 
náhradní rodinné péče v rámci jednotlivých městských částí hlavního 
města Prahy 

 

Pro bakalářskou práci jsem využila možnosti hovořit o výše uvedené problematice 

s příslušnými  pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých pražských 

                                                           
45 Informace č. 5 dávky pěstounské péče[online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí, [cit. 

2011-11-19]. Dostupné 
z www:hhttttpp::////wwwwww..mmppssvv..cczz//ff ii lleess//ccllaannkkyy//1111112288//IInnffoorrmmaaccee005522001111..ppddff 
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městských částí, kteří mají na starosti agendu náhradní rodinné péče. Tyto rozhovory 

(diskuse) se uskutečnily v měsíci říjnu 2011. Zajímala jsem se o postoj těchto 

pracovníků k pěstounské péči vykonávané příbuznými dětí a také o postup, který volí 

v případě ošetření situace dítěte, které se již fakticky v péči příbuzných nachází, do 

doby než nabude právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče těchto 

příbuzných.  

V rámci kolegiálních diskusí mezi 21 pracovníky většina z nich (19) uvedla, že 

v rámci jejich městské části jednoznačně převažuje pěstounská péče vykonávaná 

příbuznými dětí nad pěstounskou péčí státem zprostředkovanou. Mezi příbuznými, 

kteří o dítě pečují, jsou dle jejich mínění nejčastěji zastoupeni prarodiče. Mnohdy 

pouze babičky dětí.  

Tato skutečnost vyplývá i ze statistických údajů Ministerstva práce a sociálních 

věcí zobrazených v tabulce č. 2. 

 
Tabulka č. 2: Počet pěstounských rodin v rámci hlavního města Prahy 

prarodiče jiní příbuzní cizí 
celkový počet pěstounských rodin k  31. 

12. 2010 
406 97 143 617 

 
(Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2010, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí) 

Většina dotazovaných pracovníků (17) by pěstounskou péči příbuzných dítěte 

před jinou formou náhradní rodinné péče upřednostnila. Důraz však kladla na 

individuální posouzení konkrétní situace dítěte a jeho rodiny. Přednosti tohoto typu 

péče shledávala zejména v lepším finančním zajištění dítěte.  

Někteří z dotazovaných pracovníků s pěstounskou péčí příbuzných, zejména 

prarodičů, nesouhlasili. Odkazovali na podpůrnou vyživovací povinnost mezi předky     

a potomky, upravenou v zákoně o rodině. Tento názor sdíleli čtyři dotazovaní, kteří 

uvedli, že situace dítěte je pak v takových případech soudem řešena svěřením dítěte do 

výchovy jiné fyzické osoby než rodiče. Po uplynutí delšího časového období, ve kterém 

se ukáže důvodnost tohoto rozhodnutí, může případně přejít v nové rozhodnutí soudu o 

pěstounské péči. Několik z nich mělo negativní zkušenosti (3) se zneužíváním tohoto 

institutu ze strany příbuzných dítěte. 

Postupy dotazovaných se značně lišily v otázce ošetření situace dítěte do doby, 

než ve věci rozhodne soud pravomocným rozhodnutím. Devět z dotazovaných uvedlo, 

že v tomto období v některých odůvodněných případech využívá ustanovení § 19 
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zákona o sociálně-právní ochraně dětí, na základě kterého je možné dítě ve správním 

řízení svěřit do péče fyzických osob, které mají zájem stát se pěstouny dítěte. Někteří 

z nich (2) uvedli, že toto rozhodnutí vydávají i bez souhlasu zákonného zástupce.  

Ostatních dvanáct dotazovaných sdělilo, že tuto možnost ošetření situace 

dítěte nevyužívá. Čtyři z dotázaných se domnívají, že ji zákon v případě, že se nejedná 

o státem zprostředkovanou pěstounskou péči, neumožňuje. 

V některých případech je situace dítěte v tomto období řešena rozhodnutím soudu 

o předběžném opatření.  

Dle sdělení většiny dotazovaných (14) zůstává situace dítěte v tomto období 

neošetřena a čeká se na rozhodnutí soudu ve věci. V praxi tento fakt znamená, že 

příbuzní dítěte do pravomocného rozhodnutí soudu nemají nárok na žádné sociální 

dávky. Jsou plně odkázáni na výživné od rodičů dětí, kteří však většinou svoji 

vyživovací povinnost vůči dětem neplní. Dítě je tak velmi často finančně zajišťováno 

pouze ze stran příbuzných, kteří o dítě zároveň pečují. Toto období trvá zpravidla           

i několik měsíců, jak již bylo na počátku této kapitoly uvedeno. Pro vytvoření představy 

o možnostech finančního zajištění dítěte v období do rozhodnutí soudu o svěření dítěte 

do pěstounské péče příbuzných bych ráda uvedla, že např. v případě pětiletého dítěte 

činí měsíční výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte 3 680,-Kč a odměna pěstouna         

3 126,- Kč měsíčně. Rodina pak v uvedeném případě pobírá anebo nepobírá měsíčně     

6 806,-Kč. 

Z rozhovorů vyplývá, že přístupy i postupy sociálních pracovníků se značně liší. 

Někdy mohou být ovlivněni praktickými zkušenostmi s pěstounskou péčí příbuzných, 

které mohou být rovněž velmi odlišné. Je zde patrný význam role sociálního pracovníka 

a dále to, že postoje a postupy sociálního pracovníka mohou mít přímý dopad na situaci 

klienta. Důvody, proč se přístupy, postupy a v některých případech i výklad zákona 

různí, mohou být např. v nedostatečném metodickém vedení orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí a v absenci standardů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Tuto 

problematiku nechávám k další odborné diskusi. 

Závěrem této kapitoly, která se zabývá řešením situace nezletilého dítěte v období 

tzv. předpěstounské péče, bych chtěla zdůraznit, že v současné době může být použito 

několik postupů, na jejichž základě může být dostatečně právně i finančně lépe ošetřena 

než jak tomu bylo v minulosti. Je však nezbytné, aby s těmito postupy byly dostatečně 

obeznámeny kompetentní orgány sociálně-právní ochrany dětí a soudy a aplikovaly je 

ve své praxi. 



 40

5. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 

V této kapitole bych chtěla přiblížit městskou část Praha 12 z hlediska 

demografické struktury jejích obyvatel a orgánů veřejné správy v sociální oblasti, neboť 

se jedná o místo mého profesního působení. Rovněž bych zde chtěla zmínit činnost 

orgánu sociálně-právní ochrany v rámci správního obvodu městské části Praha 12, a to 

zejména v souvislosti s pěstounskou péčí vykonávanou příbuznými dětí.  

Městská část Praha 12 se nachází v jižní části hlavního města Prahy na pravém 

břehu řeky Vltavy. Samostatným správním obvodem se městská část Praha 12 stala 

v roce 1991, kdy se oddělila od městské části Prahy 4. Úřad městské části má 16 

specializovaných odborů, v nichž je zaměstnáno přibližně 245 pracovníků. Svou 

rozlohou 2 331 hektarů se řadí mezi větší městské části. Skládá se z částí: Modřany, 

Komořany, Cholupice, Točná a Kamýk. Na jejím území žije přibližně 55 tisíc obyvatel 

(přesněji k 31. 12. 2010 54 829 obyvatel).46 V počtu obyvatel mezi 57 městskými 

částmi náleží Praze 12 deváté místo.47 V některých oblastech vykonává městská část 

Praha 12 úkoly v rámci přenesené působnosti i pro městskou část Praha Libuš, která má 

k 31. 12. 2010 9 846 obyvatel.48 Na území celého správního obvodu tak žije přibližně 

65 tisíc obyvatel.  

 
5.1 Sociálně demografická analýza obyvatel městské části Praha 12 

Pokud se týká demografického vývoje počtu obyvatel, městská část Praha 12 do 

roku 1990 vykazovala poměrně vysoké přírůstky počtu obyvatel, které byly způsobeny 

především rozsáhlou panelovou výstavbou na území Modřan a Kamýku. Do roku 2003 

následoval trvalý mírný pokles počtu obyvatel. Poté se pokles počtu obyvatel zastavil. 

V nejbližších letech se v souvislosti s plánovanou bytovou výstavbou očekává jeho 

opětovný růst, ten však bude záviset i na několika dalších faktorech (vývoji ekonomické 

krize, změnami územního plánování atd.). Přesnější prognóza je tedy komplikovaná. 

Původní záměry developerů počítaly v letech 2008 - 2020 s výstavbou více jak 7 800 

                                                           
46 Informace o regionech, městech a obcích [online]. Veřejná databáze Českého statistického 

úřadu, [cit. 2011-11-19]. Dostupné z www: 
< hhttttpp::////vvddbb..cczzssoo..cczz//vvddbbvvoo//mmaakkll iisstt..jjsspp??kkaappii ttoollaa__iidd==55&& && eexxppaanndd==11> 

47 MČ, rozvoj [online]. Úřad městské části Praha 12, [cit. 2011-11-19]. Dostupné z www: 
< hhttttpp::////wwwwww..pprraahhaa1122..cczz//mmcc--rroozzvvoojj //ddss--11112266//pp11==11553355> 

48 Informace o regionech, městech a obcích [online]. Veřejná databáze Českého statistického 
úřadu, [cit. 2011-11-19]. Dostupné z www: 
< hhttttpp::////vvddbb..cczzssoo..cczz//vvddbbvvoo//mmaakkll iisstt..jjsspp??kkaappii ttoollaa__iidd==55&& && eexxppaanndd==11> 
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bytů. V roce 2010 bylo dokončeno 228 nových bytů.49 V roce 2010 se na území městské 

části Prahy 12 narodilo 621 dětí, což je o 181 více, než kolik obyvatel na jejím území 

zemřelo. V témže roce se z městské části vystěhovalo o 245 obyvatel více, než kolik se 

jich do ní přistěhovalo. Městská část vykazuje v porovnání s demografickými ukazateli 

hlavního města Prahy nižší podíl dětí a mladých lidí do 24 let věku, nižší podíl 

obyvatelstva ve věku 34-45  let a občanů starších 65 let. Silnější zastoupení mají mladí 

lidé ve věku 25-34 let a lidé pozdně ekonomicky aktivního věku 45-64 let. Počet dětí do 

14 let činí 6 492. Na území Prahy 12 žije 40 702 obyvatel ve věkovém rozpětí 15-64 let. 

Počet obyvatel starších 65 let je 7 635. Struktura obyvatelstva Prahy 12 je nevyvážená    

a do budoucna lze očekávat stárnutí jejího obyvatelstva. Dle statistických prognóz 

v příštích letech nastane mírný pokles dětské složky, výrazný úbytek produkční složky   

a nárůst obyvatel starších 65 let.50 

 S ohledem na skutečnost, že městská část Praha 12 plní úkoly v rámci přenesené 

působnosti i pro městskou část Praha Libuš, je potřebné seznámit se i s demografickými 

údaji, které se týkají této městské části. Celkový počet obyvatel této městské části je      

9 846. Děti do 14 let představují 14,2 % obyvatel. Jedná se o 1 394 dětí. Obyvatel 

starších 65 let je 879, což je 8,9% z celkové skladby obyvatelstva. Nejpočetněji jsou 

zastoupeni obyvatelé ve věkové kategorii 15-64 let, kterých žije na městské části 7 574. 

Městská část Praha Libuš má ve své skladbě obyvatelstva vyšší podíl dětí do 14 let        

a menší podíl obyvatel nad 65 let, než městská část Praha 12. Průměrný věk obyvatele 

této městské části je 37,8 let, obyvatele městské části Praha 12 je 42 let. Podobně jako je 

tomu u městské části Praha 12, převyšuje zde počet narozených o 77 počet zemřelých     

a počet vystěhovalých o 251 počet přistěhovalých. V roce 2010 přibylo na území 

městské části Praha Libuš 155 nových bytů.51 

 V celém správním obvodu městské části Prahy 12 bylo k  31. 12. 2010 evidováno 

1 925 uchazečů o zaměstnání. Oproti roku 2009 jde o nárůst o 159 uchazečů. Míra 

evidované nezaměstnanosti na území Prahy 12 je poměrně nízká, ke konci roku 2010 
                                                           
49 Informace o regionech, městech a obcích [online]. Veřejná databáze Českého statistického 

úřadu, [cit. 2011-11-19]. Dostupné z www: 
< hhttttpp::////vvddbb..cczzssoo..cczz//vvddbbvvoo//mmaakkll iisstt..jjsspp??kkaappii ttoollaa__iidd==55&& && eexxppaanndd==11> 

50 Situační analýza městské části Praha 12 [online]. Úřad městské části Praha 12, [cit. 2011-10-
28]. Dostupné z www: 
< hhttttpp::////wwwwww..pprraahhaa1122..cczz//ssii ttuuaaccnnii --aannaallyyzzaa--mmeessttsskkee--ccaassttii --pprraahhaa--1122//dd--1133222277//pp11> 

51 Informace o regionech, městech a obcích [online]. Veřejná databáze Českého statistického 
úřadu, [cit. 2011-11-19]. Dostupné z www: 
< hhttttpp::////vvddbb..cczzssoo..cczz//vvddbbvvoo//mmaakkll iisstt..jjsspp??kkaappii ttoollaa__iidd==55&& && eexxppaanndd==11> 
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dosahuje 5%. Míra registrované nezaměstnanosti v hlavním městě Praze činí k témuž 

datu 4,1%.52 V rámci celé České republiky činí průměrná míra registrované 

nezaměstnanosti 9,01%.53 

 

5.2 Odbor sociálních věcí 
 

Počátek jeho činnosti se datuje od roku 1991, kdy vznikl Úřad Městské části 

Praha 12, tehdy nesl název humanitní odbor. Od roku 2007 existuje jako odbor 

sociálních věcí. Městská část jeho prostřednictvím poskytuje výkon státní správy 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, péči o staré, zdravotně postižené a sociálně 

potřebné občany, sociální poradenství, rozhoduje a vyplácí dávky hmotné nouze, 

příspěvek na péči a dávky pro zdravotně postižené a dále prakticky zajišťuje aplikaci 

politiky státu v oblasti sociální prevence.54 Odbor sociálních věcí zajišťuje sociální 

služby a pomoc, které jsou určeny lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci, 

kterou nemohou z mnoha různých důvodů (zdraví, stáří, osobní krize, apod.) sami řešit. 

Nabízí pomoc lidem bez přístřeší, závislým na návykových látkách, vracejícím se           

z dětských domovů a z výkonu trestu. Poskytuje pomoc lidem s nedostatečným 

příjmem, přestárlým a se zdravotním postiženým. Odbor sociálních věcí má v rámci 

celého úřadu největší počet pracovníků, pracuje zde 37,5 pracovníků. Tito pracovníci 

jsou zařazeni v rámci pěti oddělení: péče o rodinu a děti, oddělení sociální prevence       

a sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, oddělení sociálních služeb, oddělení hmotné 

nouze a administrativně-právního oddělení. 

 

5.3 Oddělení péče o rodinu a děti  
 

Na oddělení péče o rodinu a děti Úřadu městské části Prahy 12 je v současné době 

zaměstnáno devět sociálních pracovníků. Agendu náhradní rodinné péče mají na starosti 

dva z těchto pracovníků. Pracovníci musí splňovat zvláštní kvalifikační předpoklady, 

                                                           
52 Informace o regionech, městech a obcích [online]. Veřejná databáze Českého statistického 

úřadu, [cit. 2011-11-19]. Dostupné z www: 
< hhttttpp::////vvddbb..cczzssoo..cczz//vvddbbvvoo//mmaakkll iisstt..jjsspp??kkaappii ttoollaa__iidd==55&& && eexxppaanndd==11> 

53 Informace o regionech, městech a obcích [online]. Veřejná databáze Českého statistického 
úřadu, [cit. 2011-11-19]. Dostupné z www: 
< hhttttpp::////vvddbb..cczzssoo..cczz//vvddbbvvoo//mmaakkll iisstt..jjsspp??kkaappii ttoollaa__iidd==55&& && eexxppaanndd==11> 

54 Situační analýza městské části Praha 12 [online]. Úřad městské části Praha 12, [cit. 2011-10-
28]. Dostupné z www: 
< hhttttpp::////wwwwww..pprraahhaa1122..cczz//ssii ttuuaaccnnii --aannaallyyzzaa--mmeessttsskkee--ccaassttii --pprraahhaa--1122//dd--1133222277//pp11> 
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stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a složit zkoušku odborné 

způsobilosti. Všichni pracovníci oddělení péče o rodinu a děti pracují pod supervizí, 

která se koná pravidelně jednou měsíčně. Již několik let odbor sociálních věcí zajišťuje 

pro své zaměstnance vzdělávání a pořádá pro ně vlastní odborné semináře, které se 

konají cca dvakrát ročně. Další odborné vzdělávání pracovníků se uskutečňuje 

individuálně. 

Náplň práce sociálních pracovníků na oddělení péče o rodinu a děti je vymezena 

zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a představuje zejména: 

• Preventivní a poradenskou činnost, která se zaměřuje na vyhledávání ohrožených 

dětí. Působení na rodiče, aby plnili povinnosti, které vyplývají z rodičovské 

zodpovědnosti, a projednávání nedostatků ve výchově dítěte. Poskytování nebo 

zprostředkování pomoci a poradenství pří výchově a vzdělávání dítěte a při péči       

o dítě zdravotně postižené.  

• Zastupování dětí, které nemohou být zastoupeny rodiči tehdy, kdy by mohlo dojít ke 

střetu zájmů mezi dětmi a jejich rodiči. 

• Podávání návrhů a podnětů na zahájení soudního řízení ve věci určení otcovství 

k nezletilému dítěti, výchovných opatření, na vydání předběžného opatření, nařízení, 

prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, zbavení, omezení nebo pozastavení 

rodičovské zodpovědnosti, rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající 

v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě aj. 

• Rozhodování o uložení povinnosti rodičům využít pomoc odborného poradenského 

zařízení. Rozhodování o výchovných opatřeních. 

• Podávání podnětů na zahájení trestního stíhání rodičů při podezření na spáchání 

trestného činu proti dítěti, zastupování dětí v trestním řízení. 

• Sledování výkonu ústavní výchovy. Pravidelné navštěvování dítěte a rodiče dítěte, 

kterému byla nařízena ústavní výchova. Pravidelné navštěvování dítěte umístěného 

do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

• Vykonávání funkce poručníka a opatrovníka. 

• Vykonávání agendy náhradní rodinné péče. 
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5.4 Agenda náhradní rodinné péče 

V rámci této agendy se činnost sociálního pracovníka zaměřuje zejména na: 

• Vyhledávání dětí vhodných k osvojení nebo svěření do pěstounské péče.  

• Vyhledávání osob, které jsou vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.  

• Přijímání žádostí od osob, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny              

a poskytování poradenství těmto osobám. Přijímání souhlasu rodičů k osvojení 

jejich dětí.  

• Rozhodování o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo péče fyzických 

osob, které mají zájem stát se pěstounem.  

• Sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než 

rodičů. 

Vyhledávání dětí, kterým je zapotřebí zprostředkovat pěstounskou péči, se týká 

zejména dětí, které byly na základě rozhodnutí soudu umístěny do institucionální péče   

a které z nejrůznějších důvodů nemohou vyrůstat ve své původní nebo širší rodině.        

O možnosti zprostředkování náhradní rodinné péče jsou rodiče a dítě informováni a pro 

další posouzení vhodnosti zprostředkování je nezbytné jejich stanovisko. Následně 

sociální pracovník vyhodnotí vhodnost zprostředkování náhradní rodinné péče formou 

pěstounské péče. Pokud je shledána jako vhodná, započne proces zprostředkování 

náhradní rodinné péče. V průběhu tohoto období je sociální pracovník s dítětem i rodiči 

dítěte v pravidelném kontaktu. Dítě i rodič jsou na náhradní rodinnou péči systémově 

připravováni. 

Pro názornost uvádím i několik vybraných statistických údajů za rok 2010, které 

se týkají výše uvedené problematiky.  

V roce 2010 bylo Úřadem městské části Praha 12 ke zprostředkování pěstounské 

péče Magistrátu hlavního města Prahy nahlášeno jedno dítě. K 31. 10. 2010 byly 

nahlášeny na zprostředkování pěstounské péče celkem dvě děti. 

Proces zprostředkování náhradní rodinné péče formou osvojení je možné započít 

pouze v případě, že rodiče dítěte k tomu dají svůj souhlas nebo soud vysloví tzv. 

nezájem rodičů či soud rodiče zbaví rodičovské zodpovědnosti.  

V roce 2010 na Úřadu městské části Praha 12 nedošlo k žádnému přijetí souhlasu 

rodiče s osvojením. Soud u tří dětí vyslovil tzv. nezájem rodičů. Tyto děti byly 

nahlášeny Magistrátu hlavního města Prahy na zprostředkování osvojení. V průběhu 

roku 2010 byly dvě z těchto dětí svěřeny do péče budoucích osvojitelů. 
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Úřad městské části Praha 12 v roce 2010 přijal 4 nové žádosti o osvojení. Celkem 

bylo evidováno 14 nevyřízených žádostí.  

V případě zprostředkování pěstounské péče nebyla v roce 2010 žádná taková 

žádost podána. Celkem byly evidovány dvě nevyřízené žádosti na zprostředkování 

pěstounské péče. 

Stěžejní součást agendy náhradní rodinné péče tvoří sociální práce s dětmi, které 

nevyrůstají se svými rodiči, ale v rodině náhradní, a to buď v rámci širší rodiny v tzv. 

„nezprostředkované“ náhradní rodinné péči, anebo v náhradní rodinné péči, která byla 

zprostředkována státem.  

V rámci správního obvodu městské části Praha 12 jednoznačně převažuje 

náhradní rodinná péče, která nebyla státem zprostředkována. Nejvýznamněji je 

zastoupena pěstounská péče vykonávaná příbuznými dětí. 

Pro možnost vytvoření jasnější představy o náhradní rodinné péči vykonávané 

příbuznými dětí v rámci správního obvodu městské části Praha 12 bych v této části 

kapitoly ráda uvedla několik údajů, které se týkají počtu dětí v náhradní rodinné péči, 

počtu příbuzných podle vztahu k dítěti a výčet nejčastějších důvodů, jež k umístění 

dítěte do náhradní rodinné péče vedly. Uvedené údaje se vztahují k 31. 12. 2010.   

V náhradní rodinné péči vyrůstá rámci správního obvodu městské části Praha 12 

celkem 47 dětí. U tzv. „zprostředkované“ náhradní rodinné péče se jedná pouze o čtyři děti. 

Dvě z nich vyrůstají v poručenské péči a dvě v péči pěstounské. Srovnání počtu náhradní 

rodinné péče podle způsobu příchodu dítěte do rodiny je zobrazeno v grafu č. 1. 

 
Graf č. 1: Srovnání náhradní rodinné péče podle způsobu příchodu dítěte do 

rodiny 

zprostředkovaná 

NRP

nezprostředkovan

á NRP

 

(Zdroj: Úřad městské části Praha 12, rok 2010) 

Z celkového počtu 43 dětí, které vyrůstají v péči příbuzných, se 33 dětí nachází     

v pěstounské péči příbuzných a 5 dětí v osobní péči příbuzného, který je zároveň jeho 
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poručníkem. O čtyři děti v poručenské péči pečují prarodiče a o jedno dítě jeho teta.       

5 dětí bylo soudem svěřeno do péče jiné fyzické osoby než rodiče (vždy se jednalo        

o prarodiče). V případě pěstounské péče, vykonávané příbuznými dětí, jsou u 25 dětí 

pečovateli jejich prarodiče a o 3 děti pečují jejich tety. Do pěstounské péče sourozence 

byly svěřeny 3 děti. Dvě děti vyrůstají v péči jiné fyzické osoby blízké dítěti. 

Zastoupení jednotlivých forem náhradní rodinné péče je zobrazeno v grafu č. 2. 

 

Graf č. 2.: Zastoupení jednotlivých forem náhradní rodinné péče vykonávané 
příbuznými  

 

 

(Zdroj: Úřad městské části Praha 12, rok 2010) 

 

Mezi nejčastější důvody, které vedly k tomu, že děti byly svěřeny do péče 

příbuzných, patřila závislost rodičů, která se vyskytovala u rodičů 20 dětí. Nedostatečná 

péče rodičů a zanedbávání dětí bylo důvodem v 10 případech, v jednom z nich fyzické a 

psychické týrání dítěte. U dvou rodičů bylo důvodem jejich onemocnění. Rodiče dětí 

svěřených do poručenské péče příbuzných ve dvou případech zemřeli. U tří dětí byli 

rodiče zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Nejčastějším důvodem pro svěření dítěte do 

péče jiné fyzické osoby než rodiče byla špatná péče rodičů. Tento důvod se týkal 

celkem čtyř dětí. V jednom případě jím byl výkon trestu rodiče.  

Jednotlivé důvody umístění dítěte v náhradní rodinné péči příbuzných jsou 

zobrazeny v následujícím grafu. 
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Graf č. 3: Důvody umístění dítěte v náhradní rodinné péči příbuzných  

 

závislost rodičů

zanedbávání dítěte

zbavení rodiče rodičovské 

zodpovědnosti
onemocnění rodiče

týrání dítěte

 

(Zdroj: Úřad městské části Praha 12, rok 2010) 

 

5.4.1 Role sociálního pracovníka 
 

Sociální pracovník vykonávající agendu náhradní rodinné péče je s náhradní 

rodinnou od počátku jejího vzniku v pravidelném kontaktu. Poskytuje poradenství, a to 

jak pečujícím osobám, dítěti, tak rodičům dítěte. Toto poradenství se týká zejména 

 oblasti sociálně-právní, kdy pomáhá rodině s právním ošetřením vzniklé situace. 

Zpočátku je zpravidla jediným odborníkem, který s dítětem a náhradní rodinou 

spolupracuje. Má tedy velmi významnou a zodpovědnou úlohu, neboť situaci dítěte       

a rodiny může mnohdy zásadním způsobem ovlivnit prostřednictvím svých postojů, 

znalostí a použitých postupů. Rodina sociálnímu pracovníkovi většinou plně důvěřuje, 

spoléhá na jeho doporučení a možnosti jiných postupů zpravidla neověřuje.  

Jak již bylo v předchozí části kapitoly uvedeno, v rámci správního obvodu 

městské části Praha 12 jednoznačně převažuje příbuzenská pěstounská péče, zejména 

pěstounská péče prarodičů. Tato forma náhradní rodinné péče je zpravidla orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí i příslušným soudem upřednostňována. Důvodem jsou 

výhody, které dítěti přináší. Mezi ně náleží skutečnost, že se dítě s příbuznými zná         

a většinou k nim má i blízký vztah, méně citově strádá. Příbuzní většinou nebrání 

kontaktu s rodiči dítěte a lépe chápou dočasnost pěstounské péče. Při posuzování 

vhodnosti této formy péče, zejména jedná-li se o prarodiče dětí, kteří mají ke svým 

vnoučatům podpůrnou vyživovací povinnost, je brán zřetel na konkrétní situaci 

prarodičů, rodičů dítěte a dítěte samého. Úkolem sociálního pracovníka je individuální 

vyhodnocení situace dítěte a realizace vhodných a nezbytných opatření, která jsou 

v souladu se zájmy dítěte. V odůvodněných případech rozhoduje ve správním řízení      
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o svěření dítěte do péče osob, které mají zájem stát se pěstouny. Toto rozhodnutí bylo 

v rámci správního obvodu městské části Praha 12 vydáno dosud celkem ve třech 

případech. Sociální pracovník pomáhá s vypracováním návrhů k soudu na svěření dítěte 

do některé z forem náhradní rodinné péče včetně návrhů na vydání rozhodnutí               

o předběžném opatření. Poskytuje poradenství ohledně dávek státní sociální podpory, 

dávek nemocenského pojištění, případně dávek hmotné nouze. Informuje o nabídce 

podpůrných služeb pro rodinu. V rámci soudního řízení o náhradní rodinné péči dítě 

v tomto řízení zastupuje jako kolizní opatrovník. Sociální pracovník dítě umístěné 

v náhradní rodinné péči pravidelně navštěvuje. Návštěvy probíhají nejméně jednou za 

šest měsíců. V počátečním období, které je pro rodinu i dítě náročnější, probíhají tyto 

návštěvy jednou za tři měsíce. Příslušnost orgánu sociálně-právní ochrany dítěte se 

odvíjí od místa trvalého bydliště dítěte. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí výslovně 

stanoví, že v případě návštěv dítěte, které bylo umístěno do náhradní rodinné péče, není 

možné požádat o zastoupení jiný orgán sociálně-právní ochrany. V praxi toto 

ustanovení znamená, že sociální pracovník dítě pravidelně navštěvuje v místě jeho 

faktického bydliště, ať už se toto bydliště nachází kdekoliv v České republice. Sociální 

pracovník dítěte umístěného do náhradní rodinné péče je v pravidelném kontaktu se 

školským zařízením, které dítě navštěvuje a dětským, případně dalším odborným 

lékařem, u něhož je nezletilé dítě v evidenci. Sociální pracovník pravidelně informuje 

místně příslušný soud o průběhu náhradní rodinné péče. Spolupracuje s rodiči dítěte. 

Zajišťuje, aby byl realizován kontakt dítěte s jeho rodiči, sourozenci i dalšími 

příbuznými. V případě potřeby pomáhá při řešení složitých situací dětí vyrůstajících 

v náhradní rodinné péči. Často se jedná o situace spojené s výchovnými problémy dětí, 

stykem rodičů s dětmi a hmotným zabezpečením rodiny. Při řešení těchto situací se 

uplatňuje např. rodinné poradenství, uskutečňují se případové konference a jednání 

komise sociálně-právní ochrany dětí. Dále je využívána nabídka sítě sociálních služeb,  

a to jak v rámci obvodu městské části Praha 12, tak i mimo tento obvod. Tyto služby 

poskytují společně s pravidelnou supervizí pomoc i podporu sociálnímu pracovníkovi, 

který je v praxi mnohdy vystaven různým profesním dilematům, jak nejlépe situaci 

ohroženého dítěte řešit. Při vyhodnocování situace ohroženého dítěte a vytváření plánu 

péče o ně se velmi osvědčuje interdisciplinární spolupráce. 

V rámci městské části Praha 12 je možné využít jednak sociálních služeb 

garantovaných příspěvkovou organizací Sociální služby MČ Praha 12 a dále sociálních 

služeb nabízených dalšími subjekty (nejčastěji občanskými sdruženími), které na území 
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městské části působí. V případě Sociálních služeb MČ Praha 12 bývá v rámci náhradní 

rodinné péče nejčastěji využívanou sociální službou azylové bydlení pro matky (otce) 

s dětmi , sloužící k zajištění přechodného pobytu potřebným osobám do vyřešení jejich 

krizové situace a zařízení péče o děti mladší předškolního věku (jedná se o bývalé 

jeselské zařízení).  

Ze sociálních služeb nabízenými občanskými sdruženími působícími na území 

městské části Praha 12 jsou v souvislosti s náhradní rodinnou péčí využívány zejména 

sociální služby občanského sdružení Proxima Sociale, které nabízí komplexní péči 

psychosociální pomoci ohroženým dětem, mladistvým a rodinám. Dále služby 

Střediska pro děti a mládež, jež je specializovaným zařízením pro řešení výchovných 

a osobních problémů nezletilých dětí a jejich rodičů. K dalším nabízeným službám 

náleží služby pedagogicko-psychologické poradny, která poskytuje psychologickou     

a pedagogickou pomoc dětem a jejich rodičům. Sociální služby rovněž nabízí Poradna 

pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Občanské sdružení Balónek, které 

provozuje mateřské centrum, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Praha 4 

„Modrý klíč“, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace Praha 12       

a Sdružení zdravotně postižených, základní organizace Praha 12.55 

Mimo obvod městské části Praha 12 bývají v případě náhradní rodinné péče 

využívány zejména služby organizací, které se na tuto problematiku přímo zaměřují        

a rodinám poskytují poradenství, doprovázení, pomoc a vzdělávání.  Jedná se o služby 

organizací Střediska náhradní rodinné péče, Natama a Rozum a Cit. Kromě služeb 

těchto organizací bývají v souvislosti s problematikou náhradní rodinné péče využívány 

i služby nabízené neziskovými organizacemi Střep a HoSt, jež se věnují sociálně 

aktivizačním službám pro rodiny s dětmi a neziskové organizace Lata, která pomáhá 

ohroženým dětem a mladým lidem. Některé děti, vyrůstající v náhradní rodinné péči, 

jsou zapojeny v rámci programu Pět P. Tento preventivní volnočasový program je 

založený na vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. 

Záměrem této kapitoly bylo představení  městské části Praha 12 a přiblížení  

 výkonu jednotlivých agend a činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Byly 

uvedeny i některé konkrétní statistické údaje týkající se náhradní rodinné péče v rámci 

městské části Praha 12. Současně byla přiblížena i role a pracovní náplň sociálního 

                                                           
55 Situační analýza městské části Praha 12 [online]. Úřad městské části Praha 12, [cit. 2011-10-

28]. Dostupné z www:  
< hhttttpp::////wwwwww..pprraahhaa1122..cczz//ssii ttuuaaccnnii --aannaallyyzzaa--mmeessttsskkee--ccaassttii --pprraahhaa--1122//dd--1133222277//pp11> 
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pracovníka vykonávajícího agendu náhradní rodinné péče a poskytnut přehled 

sociálních služeb, které jsou v případě náhradní rodinné péče využívány. 
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6. NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLN Ě-PRÁVNÍ OCHRAN Ě 
DĚTÍ 

V současné době se připravuje novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Návrh novely zákona i důvodová zpráva jsou dostupné na internetových stránkách 

Knihovny připravované legislativy, kde jsou zpřístupněny dokumenty legislativní 

povahy, které jsou určeny pro jednání vlády.56 Chystané změny zákona se s velkou 

pravděpodobností dotknou i náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými dítěte,         

a proto bych ty nejpodstatnější z nich v této kapitole ráda zmínila.   

 V důvodové zprávě k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí je jako hlavní 

důvod změny zákonné úpravy uvedeno zlepšení systému péče o ohrožené děti, a to 

zejména s ohledem na zvyšování počtu pěstounských rodin a jejich profesionalizaci. 

Cílem této změny je zabezpečení výchovy a všestranného rozvoje dítěte v jeho 

přirozeném rodinném nebo náhradním rodinném prostředí. Významnou úlohu v péči       

o ohrožené děti by do budoucna mělo představovat zejména preventivní působení.  

Nová právní úprava zahrnuje rovněž změny v činnosti orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí, např. zavedení standardů kvality práce, institutu sociální kurately, 

vyhodnocování situace dítěte a rodiny, individuálního plánu ochrany dítěte                          

a případových konferencí. 

Novela zavádí profesionalizaci pěstounské péče a mění hmotné zabezpečení 

pěstounské péče.    

 V důvodové zprávě k připravované novele zákona je uvedeno, že činnost orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí má v současné době nejednotný přístup a postupy při 

řešení případů, neboť nejsou stanoveny standardy kvality práce a neexistují metodiky, 

které by tyto postupy sjednocovaly a zajišťovaly efektivní ochranu všech dětí.  

Stávající stav navíc zhoršuje i skutečnost, že počet pracovníků sociálně-právní 

ochrany dětí je značně poddimenzovaný.  

Česká republika je za současný stav, zejména za nedodržování mezinárodních 

závazků a nedostatečnou ochranu práv dítěte, kritizována. Důvodem této kritiky je 

především vysoký počet dětí v institucionální výchově, o které je známo, že má 

                                                           
56 Knihovna připravované legislativy [online]. Úřad vlády České republiky, [cit. 2011-11-11]. 

Dostupné z www:< hhttttpp::////eekklleepp..vvllaaddaa..cczz//eekklleepp//ppaaggee..jjssff> 
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negativní dopady na vývoj dětí. V České republice bylo k 31. 12. 2010 v ústavní nebo 

ochranné výchově na základě rozhodnutí soudu umístěno celkem 8 913 dětí.57 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně počítá s ustanovením Úřadu práce jako 

orgánu sociálně-právní ochrany, který bude rozhodovat o dávkách pěstounské péče        

a vykonávat inspekci poskytování sociálně-právní ochrany. Zákon nově stanoví počet 

dětí, umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a upravuje maximální 

délku pobytu dítěte v tomto zařízení. Pokud se týká pěstounské péče, přináší povinnost 

uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Dohoda by měla obsahovat údaje o tom, 

jakým způsobem bude pěstounovi zajišťována pomoc s osobní péčí o svěřené děti, 

poradenská pomoc a pomoc při doplňování odborných znalostí a jak se bude 

uskutečňovat dohled nad výkonem pěstounské péče.  V případě, že tato dohoda 

nebude do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče 

uzavřena, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutím upraví 

práva a povinnosti pečujících osob. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obec, 

kraj nebo pověřená osoba, se kterou pěstoun uzavře dohodu, budou povinni zajistit 

dohled nad výkonem pěstounské péče prostřednictvím pověřeného zaměstnance. Ten 

bude povinen být s osobou, s níž uzavře dohodu o výkonu pěstounské péče, a dítětem 

nejméně jednou za dva měsíce v osobním kontaktu a dvakrát ročně zpracovávat zprávu 

o průběhu výkonu pěstounské péče. Uzavírání dohod se nebude týkat pěstounů, kteří 

jsou prarodiči dítěte. 

Hmotné zabezpečení pěstounské péče bude nově upraveno v zákoně o sociálně-

právní ochraně dětí. Přináší zvýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte a zvýšení částek 

odměny pěstouna. Je však podmíněno uzavřením a trváním dohody o výkonu 

pěstounské péče. Odměna pěstouna na přechodnou dobu bude náležet po celou dobu 

zařazení pěstouna v evidenci pěstounů na přechodnou dobu. Zároveň bude zrušen 

nárok pěstouna na tuto odměnu, je-li rodi čem nebo prarodičem otce nebo matky 

dítěte. Tento krok je odůvodněn tím, že prarodiče mají dle § 88 zákona o rodině ke 

svým vnoučatům podpůrnou vyživovací povinnost. Pouze v případech zvláštního 

zřetele hodných bude moci být i těmto osobám odměna pěstouna přiznána, a to 

zejména s ohledem na jejich sociální a majetkové poměry a na zdravotní stav 

dítěte, o něž tato osoba bude pečovat. V rámci řízení o přiznání odměny pěstouna 

                                                           
57 Statistiky náhradní rodinné výchovy [online]. Středisko náhradní rodinné péče,[cit. 2011-11-

19]. Dostupné z www: 
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v případě prarodi čů si bude krajská pobočka Úřadu práce povinna vyžádat 

vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zákon nově 

upravuje odměnu za výkon pěstounské péče nebo odměnu za výkon pěstounské péče na 

přechodnou dobu. V případě, že pěstoun bude pečovat o jedno dítě, bude mu náležet 

odměna za výkon pěstounské péče ve výši 8 000,- Kč. V případě dvou dětí, mu bude 

náležet odměna ve výši 12 000,- Kč. Pokud bude mít do pěstounské péče svěřeny tři 

děti, výše této odměny bude činit 20 000,- Kč, stejně jako v případě, že pěstoun bude 

pečovat alespoň o jedno dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III a IV nebo 

bude-li se jednat o pěstouna, který je zařazen v evidenci pěstounů na přechodnou dobu. 

Odměna bude pěstounovi náležet po celé období jeho evidence. Všechny děti svěřené 

do pěstounské péče budou mít nadále nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte ve 

výši částky stanovené podle stupně závislosti rozdělené do čtyř věkových kategorií,        

a příspěvek při převzetí dítěte. Nárok na příspěvek při zakoupení motorového vozidla 

bude mít pěstoun, který bude mít v pěstounské péči alespoň tři nezletilé děti. Výše 

příspěvku bude činit 70% pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 100 000,-Kč.58 

V souvislosti se změnou zákona o sociálně-právní ochraně dětí je navrhována       

i změna zákona o rodině. Mezi preventivní výchovná opatření bude nově náležet 

opatření, které bude spočívat v uložení povinnosti dítěti nebo rodičům podrobit se 

odbornému poradenství nebo povinnost účastnit se prvního setkání s mediátorem 

v rozsahu 3 hodin nebo rodinné terapie. Mezi preventivní opatření bude rovněž patřit 

dočasné odnětí dítěte ze stávajícího prostředí a jeho umístění do zařízení (maximální 

délka pobytu v zařízení bude 3 měsíce). Ujme-li se osobní péče o dítě osoba příbuzná 

nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou osobou, pokud to není v rozporu 

se zájmy dítěte.  Institutu svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče se 

nevyužije v případě, že nebude možné rodičům dítěte stanovit výživné. Pěstoun 

bude mít povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost s rodiči dítěte, dalšími 

příbuznými a osobami dítěti blízkými a umožnit styk dítěte s jeho rodiči, pokud soud 

svým rozhodnutím nestanoví jinak. Pěstounská péče na přechodnou dobu bude mít 

stanovenou maximální délku trvání, a to dobu tří let. Stejně jako nařízení ústavní 

výchovy bude možné pouze na dobu určitou (tři roky) a poté soud uskuteční nové 

důkazní řízení a znovu vydá rozhodnutí ve věci. Za vážné ohrožení nebo narušení 
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výchovy dítěte se nebudou považovat nedostatečné bytové nebo majetkové poměry 

rodičů, jestliže jinak budou schopni zabezpečit řádnou výchovu dítěte. Nová úprava 

bude upřesňovat i tzv. nezájem rodičů o dítě, kdy se bude mít za to, že nezájem rodiče    

o dítě je zjevný, neprojeví-li soustavně o dítě opravdový zájem, a tím bude trvale 

zaviněně porušovat své povinnosti rodiče, bude-li trvat tento nezájem alespoň 3 měsíce 

od posledního projeveného opravdového zájmu.59 

Domnívám se, že připravovaná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

přináší celou řadu pozitivních změn v systému péče o ohrožené děti (např. zvyšuje 

důraz na preventivní opatření, zavádí nové činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 

přináší změny týkající se pěstounské péče). Z mého pohledu vnímám negativně zrušení 

odměny pěstouna,  pokud se jedná o prarodiče dětí, neboť tato změna může přinést 

výrazné zhoršení finanční situace těchto rodin. Dále i to, že v případě pěstounské péče 

vykonávané prarodiči nebude docházet k uzavírání dohod o pěstounské péči, které by 

vymezovaly práva a povinnosti osob, které o děti v pěstounské péči pečují. Zastávám 

názor, že pěstounské rodiny, kdy pěstouny jsou prarodiče dětí, potřebují stejnou 

podporu a pomoc, jakou mají ostatní pěstounské rodiny. Jako Problematické spatřuji       

i zachování institutu svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče (původní návrh 

novely počítal s jeho zrušením), a to zejména pro nejednoznačnost jeho nového 

ustanovení, dle kterého se tento institut nevyužije v případě, že výživné nemůže být 

rodičům stanoveno. V praxi se velmi často stává, že výživné rodičům stanovit lze, 

rodiče však tuto svoji vyživovací povinnost neplní a vymáhání výživného je značně 

komplikované. Připravovaná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí by měla být 

účinná od července 2012. Do té doby však její znění může dostát ještě celé řady změn.  
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ZÁVĚR 
 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila především na problematiku pěstounské 

péče vykonávané příbuznými dítěte, a to z pohledu sociálně-právní ochrany dětí. 

Důvodem byla skutečnost, že se jedná o nejčastější formu náhradní rodinné péče 

vykonávanou příbuznými dítěte, a dále to, že právě tato forma náhradní rodinné péče je 

v praxi nejvíce diskutabilní. Cílem mé bakalářské práce bylo popsat, vysvětlit                 

a konkretizovat specifika náhradní rodinné péče vykonávané formou svěření dítěte do 

příbuzenské pěstounské péče, neboť tato forma v praxi přináší mnohá úskalí a profesní 

dilemata. Za specifika příbuzenské pěstounské péče ve své práci považuji 

zejména způsob příchodu dítěte do pěstounské rodiny, právní úpravu příbuzenské 

pěstounské péče a problematiku svěřování dítěte do péče osoby, která má zájem stát se 

pěstounem, pokud se jedná o příbuzného dítěte. V rámci své práce jsem se též snažila 

najít možnosti, jak se s úskalími příbuzenské pěstounské péče nejlépe vypořádat 

v souladu se stávající legislativou a s ohledem na zájem dítěte. Zaměřila jsem se i na 

roli sociálního pracovníka. Veškeré závěry vycházejí z mých profesních zkušeností, 

které jsem doplnila o odbornou literaturu a příslušnou legislativní úpravu. Abych 

přiblížila téma příbuzenské pěstounské péče, do své bakalářské práce jsem záměrně 

zařadila kapitoly týkající se sociálně-právní ochrany dětí, historie náhradní rodinné 

péče, rozlišení jednotlivých forem náhradní rodinné péče a dále kapitolu, která se 

věnuje městské části Praha 12. 

Již z úvodní kapitoly mé bakalářské práce je zřejmé, že jednou z priorit sociálně-

právní ochrany dětí je, aby dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí a bylo 

vychováváno svými rodiči. Pokud to z nejrůznějších důvodů není možné, má dítě právo 

na zvláštní ochranu a pomoc státu v podobě některé z forem náhradní rodinné výchovy. 

Domnívám se, že nejpřirozenějším a pro dítě i z mnoha pohledů nejpříznivějším 

řešením této situace je, když se výchovy dítěte ujme někdo z jeho příbuzných. 

Pěstounská péče vykonávaná příbuznými dítěte se od pěstounské péče, která je dítěti 

zprostředkována, v mnohém liší. Nespornou výhodou je skutečnost, že se dítě 

s příbuznými zná a většinou k nim má i blízký vztah. Přechod dítěte do  nové rodiny je 

tak mnohem snazší a dítě se na nové prostředí lépe adaptuje. Nevýhodou je to, že 

příbuzní nejsou na svou úlohu nikterak odborně připravováni.  

Ve své bakalářské práci jsem i na několika praktických příkladech ukázala, že 

v praxi zastávají orgány sociálně-právní ochrany a soudy k problematice příbuzenské 
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pěstounské péče nejednotný postoj a že výklad právní úpravy této formy náhradní 

rodinné péče je mnohdy značně odlišný. Na základě bližšího seznámení s právní 

úpravou, obsaženou v zákoně o rodině a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, bylo 

zjištěno, že tato právní úprava možnost svěření dítěte do pěstounské péče příbuzných 

nezakazuje, v několika ustanoveních s ní naopak počítá. Myslím si, že v případě 

pěstounské péče vykonávané prarodiči by mělo docházet k individuálnímu posouzení 

situace prarodičů, rodičů dětí a dítěte samého, neboť i přesto, že je v zákoně o rodině 

stanovena podpůrná vyživovací povinnost mezi předky a potomky, nejedná se                

o povinnost absolutní.   

Ve své bakalářské práci jsem se dále zabývala problematikou ošetření právní        

a finanční situace dítěte v období, které pěstounské péči bezprostředně předchází. 

Důvodem byla skutečnost, že v praxi je k této problematice rovněž zastáván nejednotný 

postoj a postupy orgánů sociálně-právní ochrany se značně liší. Zákon o sociálně-právní 

ochraně dětí uvádí několik možností, jak situaci dítěte v tomto období řešit. V praxi 

však mnohdy nebývají realizovány. Tato skutečnost vyplynula i z rozhovorů, které byly 

uskutečněny s pracovníky jednotlivých městských částí, kteří vykonávají agendu 

náhradní rodinné péče v rámci hlavního města Prahy. Po bližším seznámení 

s příslušnými ustanoveními zákona o sociálně-právní ochraně dětí a metodickými 

pokyny, týkajícími se této problematiky, bylo zjištěno, že orgán sociálně-právní ochrany 

dětí je oprávněn rozhodovat o svěření dítěte do péče budoucího pěstouna i v případě, že 

se jedná o osobu dítěti příbuznou, nebo osobu blízkou dítěti nebo jeho rodině, a to za 

situace, kdy s tímto rozhodnutím rodiče dítěte souhlasí a jsou-li současně naplněny           

i ostatní podmínky zákona. V případě, že se orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

nepodaří zajistit souhlas rodičů dítěte s rozhodnutím o svěření dítěte do péče budoucího 

pěstouna, lze situaci dítěte do rozhodnutí soudu o pěstounské péči ošetřit podáním 

návrhu na vydání předběžného opatření na svěření dítěte do péče. Zastávám názor, že 

situace nezletilého dítěte v období tzv. předpěstounské péče může být v současné době 

uspokojivě právně i finančně ošetřena za předpokladu, že s uvedenými postupy budou 

dostatečně obeznámeny kompetentní orgány sociálně-právní ochrany dětí a soudy         

a budou je aplikovat ve své praxi. Role sociálního pracovníka je v tomto období velmi 

významná. 

V současné době zákonodárci připravují změnu zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí, která se s velkou pravděpodobností dotkne i náhradní rodinné péče vykonávané 
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příbuznými dítěte. Domnívám se, že ačkoliv připravovaná novela zákona přináší celou 

řadu pozitivních změn v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v případě pěstounské péče 

vykonávané prarodiči dětí tomu tak není. Připravovaná změna zákona pravděpodobně 

přinese zhoršení finanční situace těchto rodin a jejich znevýhodnění v nároku na pomoc 

a podporu státu oproti ostatním pěstounským rodinám. 

Téma bakalářské práce jsem si vybrala s ohledem na svůj profesní zájem. 

Promýšlení souvislostí týkajících se tohoto tématu bylo pro mé profesní působení 

pozitivním přínosem. 
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