
Abstrakt 
 

 Ve společnosti se vždy vyskytuje skupina dětí, které z nejrůznějších příčin nemohou 

vyrůstat ve své biologické rodině. Povinností státu je v takových případech zajistit dětem péči 

náhradní. Smyslem institutů nahrazujících rodičovskou péči je zajistit ochranu a výživu dětem 

v bezpečném, zdravém náhradním prostředí a poskytnout jim vhodné podmínky pro jejich 

zdravý tělesný, rozumový, citový a mravní vývoj. 

 Cílem disertační práce je analýza a komparace institutu náhradní péče o děti v České a 

Slovenské republice z hlediska hmotněprávního i procesního se záměrem vyhodnotit 

efektivnost právní úpravy, identifikovat základní problémy v praktické realizaci náhradní 

péče, nastínit principy významné pro další vývoj náhradní péče a poskytnout návrhy řešení de 

lege ferenda. Důraz je zaměřen na analýzu diferencí v právních úpravách a na jejich kritické 

zhodnocení. Práce zohledňuje relevantní judikaturu s důrazem na promítnutí principu 

nejlepších zájmů dítěte, práva dítěte na slyšení v řízení a práva na respektování soukromého 

a rodinného života v rozhodovací praxi soudů. 

 Právní řády České i Slovenské republiky vycházejí ze společných východisek, 

nicméně po rozpadu společného státu se každý z nástupnických států vydal vlastním směrem 

právní úpravy náhradní péče.  Těžištěm právní úpravy je na Slovensku „zákon o rodine“ č. 

36/2005 Z.z., který přebral podstatnou část rodinněprávní úpravy obsažené v zrušeném 

zákoně o rodině č. 94/1963 Zb. V České republice byl až do rekodifikace soukromého práva 

stěžejním právním předpisem rodinného práva, včetně úpravy náhradní péče, zákon o rodině 

č. 94/1963 Sb. Dne 1. ledna 2014 vstoupí v České republice v účinnost nový občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb. Úprava rodinného práva bude spolu s dalšími odvětvími práva 

soukromého koncentrována v novém kodexu, dosavadní zákon o rodině bude zrušen. 

Vymezené případy se však i nadále budou posuzovat podle dosavadních předpisů. 

  Práce je členěna do jedenácti kapitol. V úvodu nejprve vymezuje pojem náhradní péče 

o děti a provádí jeho diferenciaci. Poté pojednává o teoretických úvahách nad principem 

nejlepších zájmů dítěte, který je jedním z vůdčích principů Úmluvy o právech dítěte. 

Následně vymezuje pojem rodičovské odpovědnosti a pojednává o přípustnosti zásahů do něj. 

Pojem „rodičovská odpovědnost“ byl do právního řádu ČR zaveden novým občanským 

zákoníkem. Tento výraz nahradil pojem „rodičovská zodpovědnost“, který obsahuje zákon o 

rodině č. 94/1963 Sb. Pod pojmem rodičovská odpovědnost se rozumí skupina 

nejdůležitějších práv a povinností rodičů ve vztahu k dítěti. Zahrnuje práva a povinnosti 

rodičů při péči o nezletilé dítě, zejména při péči o jeho zdraví a všestranný vývoj, při jeho 



zastupování a správě jmění dítěte. Nejvýznamnější opatření týkající se zásahů do rodičovské 

odpovědnosti patří do výlučné pravomoci soudu. Pouze soud může při splnění zákonných 

podmínek rozhodnout o jejím pozastavení, omezení nebo zbavení. Do výlučné pravomoci 

soudu patří také rozhodování v případech, kdy se rodičovská odpovědnost omezuje fakticky, 

kde spadají všechny případy svěření dítěte do náhradní péče. V tomto případě k zásahu do 

rodičovské odpovědnosti nedochází osobitným rozhodnutím podle obecné úpravy, ale na 

základě jiného soudního rozhodnutí dochází k faktickému omezení výkonu práv a povinností 

vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. 

 Druhá část práce je věnována právu na rodinný život, včetně jeho výkladu v relevantní 

judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve věcech náhradní péče. Právo na rodinný 

život patří k základním pilířům mezinárodního systému ochrany lidských práv. Jako součást 

práva na soukromí je chráněno čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod a v ústavní rovině čl. 10 odst. 2 Listiny. Respektování práva na rodinný život zahrnuje 

závazek státu jednat způsobem umožňujícím normální rozvoj vztahů mezi blízkými 

příbuznými, včetně vztahů mezi rodiči a dětmi. Základním prvkem rodinného života je soužití 

rodičů a dětí, neboť právě v jeho rámci se má uskutečňovat péče o děti a jejich výchova ze 

strany rodičů. Jakákoli opatření, která jim v tom brání, představují zásah do práva na rodinný 

život (Kutzner proti Německu).  

 Ve třetí kapitole je věnována pozornost vývoji právní úpravy náhradní péče ve 

srovnávaných státech po roce 1918. Následující kapitola rozebírá prameny právní úpravy 

náhradní péče, včetně mezinárodních pramenů práva. Poté je podán výklad o úkolech 

sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k náhradní péči a o procesních aspektech náhradní 

péče, včetně participačních práv dítěte.  

 Jádro práce je tvořeno analýzou a komparací jednotlivých forem náhradní péče, včetně 

osvojení. V kapitole sedmé až jedenácté je postupně pojednáno o osvojení, pěstounské péči, 

ústavní výchově, svěření dítěte do péče jiné osoby a poručenství. Osobitná pozornost je 

věnována profesionalizaci pěstounské péče s cílem identifikovat její přednosti a limity ve 

srovnání s jinými formami náhradní péče a zkoumat její uplatňování ve srovnávaných státech. 

K vytvoření profesionální pěstounské péče vedl snižující se počet zájemců o výkon 

pěstounské péče a zvyšující se počet dětí, které nebylo možné umístnit do jiných forem 

náhradní rodinné péče. Jejím účelem je zajistit profesionální individuální péči dětem podle 

potřeby na kratší či delší dobu speciálně k tomu vybranými a školenými pěstouny. 

V odborných kruzích je však upozorňováno na její limity především z hlediska uspokojování 

psychických potřeb dětí. V České republice je s profesionalizací pěstounské péče již několik 



let spájen výkon tzv. pěstounské péče na přechodnou dobu. Profesionalizace pěstounské péče 

byla také jedním ze základních cílů novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

provedené zákonem č. 401/2012 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1. ledna 2013. Novelou 

došlo ke změně podmínek výkonu pěstounské péče s cílem jejího vykonávání na 

profesionálním základě. Prvky profesionalizace pěstounské péče se projevují v nově 

stanovených právech a povinnostech pěstounů, sjednocen byl systém příprav a výběru 

pěstounů i způsob jejich hmotného zabezpečení. Dávky pěstounské péče jsou nadále 

pojímány jako odměna za poskytovanou službu, z uvedeného důvodu došlo k jejich vyjmutí z 

režimu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Na Slovensku je s obdobným 

záměrem využíván specifický model tzv. profesionálních náhradních rodin. Profesionální 

rodina je institutem řadícím se pod institucionální náhradní péči, ačkoli z pohledu 

psychologicko-sociologického vykazuje znaky náhradní rodinné péče. Je způsobem zajištění 

individuální péče o dítě s nařízenou ústavní výchovou. Profesionální rodič je 

v pracovněprávním vztahu s dětským domovem a jako zaměstnanec dětského domova 

poskytuje péči dětem s nařízenou ústavní výchovou ve svém přirozeném rodinném prostředí. 

Dílčí závěry v kapitolách věnovaných jednotlivým formám náhradní péče sumarizují 

provedenou analýzu a představují návrhy řešení de lege ferenda.  

 V závěru práce je zdůrazněna potřeba posílení spolupráce všech odpovědných resortů 

ve věcech náhradní péče a její vhodná koordinace, které jsou nezbytným předpokladem 

zkvalitnění práce s dotčenou skupinou dětí a podmínkou zvýšení dostupnosti odpovídající 

péče. Poukázáno je na význam sanace rodiny, důležitost preventivních programů a potřebu 

vytvoření účinných mechanismů včasné systematické pomoci rodinám s osobními, 

zdravotními, sociálními či majetkovými obtížemi, které jsou podmínkou pro snížení počtu 

dětí vyžadujících zajištění náhradní péče. Prioritou by měla být orientace na prevenci vzniku 

ohrožení dítěte a vytvoření podmínek, která by dítěti umožnila setrvat v přirozené rodině, 

případně v náhradním rodinném prostředí, s výjimkou případů, kdy by ústavní výchova byla 

vyhodnocena jako nejlepší řešení v zájmu dítěte. 

 


