
Posudek na disertační práci JUDr. Zuzany Fabiánové 

 

I. 

Za cíl disertační práce si autorka zvolila porovnání právní úpravy náhradní péče o děti 
v České a Slovenské republice, a to jako z hlediska hmotně-právního tak i procesního. 
Analýza a porovnání právní úpravy náhradní péče o děti v obou státech je zaměřena na 
hodnocení efektivnosti právní úpravy a identifikaci problémů v praxi. Použité metody - 
komparace a analýza pramenů a jejich evaluace odpovídají stanoveným cílům 
předkládané práce. Za pomoci zvolené metody formuluje autorka principy významné pro 
další vývoj náhradní péče o děti a předkládá návrhy de lege ferenda.  

Komparace vychází z historických podmínek vývoje obou právních systémů jak 
v hmotně-právní, tak procesně-právní rovině a dokumentuje vliv změn ve státotvorné 
a politické sféře na zkoumanou problematiku. Práce je vybavena rozsáhlým 
poznámkovým aparátem, odkazy na literaturu a prameny jsou řádně citovány. Judikatura 
Evropského soudu pro lidská práva významně dokresluje názorový posun v oblast 
lidských práv obecně, zejména pak v rodinně právních vztazích. Nálezy Ústavního soudu 
a Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR doplňují citlivou problematiku náhradní péče.  

Autorka člení disertační práci v rozsahu 196 stran základního textu, do úvodu, jedenácti 
kapitol a závěru. Statistické údaje v příloze jsou interpretovány v  jednotlivých kapitolách 
disertační práce.  

Terminologie je poplatná současnému ZOR ČR. Práce vychází z právního stavu ke dni 
15. června 2013. 

 

II. 

První kapitoly uvádějí čtenáře do zkoumané problematiky. Autorka se zabývá 
mezinárodními a vnitrostátními prameny práva v oblasti náhradní péče a ochrany dětí, 
rodičovství a rodiny. Podrobně je analyzována Úmluva o právech dítěte (dále jen ÚPD). 
Autorka akcentuje právo dítěte znát svůj biologický původ, a to i v případech 
nezrušitelného osvojení a asistované reprodukce. Tato problematika není upravena ani 
v českém a slovenském zákonu o rodině. Nápravu zjednává NOZ a zavádí povinnost 
pro osvojitele informovat dítě o biologických rodičích do zahájení školní docházky. 

I když oba právní systémy shodně definují sociálně-právní ochranu dětí jako soubor 
oprávnění a povinností státu vstupovat do rodinně-právních vztahů nachází autorka 
rozdíl ve zprostředkování osvojení a pěstounské péče. V ČR je v kompetenci orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí. Slovenská úprava naproti tomu opravňuje zapojit do 
procesu zprostředkování i akreditovaný subjekt. Kritizuje také institucionální zabezpečení 
sociálně-právní ochrany v ČR, které je charakterizováno roztříštěností právní úpravy. Tu 
lze spatřovat v rozdělení agendy mezi různé orgány a prolínaní státní správy a 
samosprávy. Slovensko naproti tomu svěřuje stěžejní část výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí (dále jen OSPOD) specializovaným orgánům - úřadům práce a sociálních 
věcí a rodiny. Z hlediska úvah de lege ferenda se nabízí otázka, zda účinná ochrana 



ohrožené skupiny dětí nevyžaduje v ČR vydělení této agendy ze struktury 
stávajících orgánů a její soustředění v orgánech specializovaných. 

 

III. 

Z procesních aspektů náhradní péče zdůrazňuje autorka participační právo dítěte. Soudí, 
že participační právo dítěte umožňuje do jisté míry vyrovnat nerovné postavení dítěte ve 
vztahu k rodičům i koliznímu opatrovníkovi. Pouze důsledné dodržování tohoto principu 
zajistí, že rozhodnutí bude v nejlepším zájmu dítěte. Právo dítěte vyjadřovat se ke všem 
skutečnostem, které se ho týkají dosud nebylo explicitně upraveno. NOZ stanoví hranici 
dvanácti let věku dítěte. Má se za to, že v tomto věku je již je schopno přijmout 
informaci, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Kritizována je praxe procesního 
zastoupení dítěte při ukládání ústavní výchovy. Skutečnost, že procesním opatrovníkem 
dítěte je mnohdy ustaven navrhující orgán sociálně-právní ochrany může zajištění práva 
dítěte na spravedlivý proces zpochybnit. De lege ferenda usuzuje autorka, se jeví 
potřebným, aby dítě bylo v těchto případech zastupováno jinou vhodnou osobou. 

 

IV. 

Podrobně je pojednáno o právní úpravě osvojení. Přestože legislativní úprava v obou 
státech je obdobná upozorňuje autorka na některé rozdíly. Ke zprostředkování osvojení 
je podle české právní úpravy oprávněn pouze orgán sociálně-právní ochrany, na 
Slovensku je možno zapojit i akreditovaný subjekt, a to včetně mezinárodního osvojení. 

NOZ přináší oproti dosavadní úpravě významné změny a obsahově podrobnější 
úpravu osvojení. Autorka pozitivně hodnotí posílení role soudu, zdůraznění zájmu dítěte 
na péči svých blízkých biologických příbuzných, pojetí práva rodiče udělit souhlas 
s osvojením, zavedení možnosti osvojit ve výjimečných případech zletilého. 

Kriticky se staví k zavedení možnosti požádat soud o utajení pokrevního rodiče a jeho 
souhlasu s osvojením a navrhuje, aby de lege ferenda, s ohledem na právo dítěte znát 
svůj původ, bylo upuštěno od této úpravy. Ve vztahu ke slovenské právní úpravě 
doporučuje de lege ferenda, aby právo matky udělit souhlas s osvojením dítěte bylo 

prodlouženo minimálně na šest týdnů a aby byla výslovně upravena povinnost osvojitelů 
sdělit osvojenci informace o jeho původu. 

Autorka soudí, že v obou právních úpravách je de lege ferenda nutné posílit 
ochranu a realizaci práva dítěte znát svůj původ a být v péči rodičů.  

 

V. 

Právní úprava pěstounské péče v ČR a SR se začala odvíjet odlišně před dvaceti lety. 
V obou zemích je upravena v zákonech o rodině, v ČR bude nadále upravena v NOZ, 

o svěření do péče bude rozhodovat pouze soud. Výjimky, které v některých případech 
umožňovaly umístění dítěte do pěstounské péče bez souhlasu rodičů rozhodnutím 
OSPOD nebudou možné. 



Zásadní změnu v pěstounské péči přináší na Slovensku vznik profesionálních rodin, 
specifického modelu individuální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou. Právní 
úpravě profesionální rodiny jsou vytýkány některé nedostatky. Dítě je umístěno do 
profesionální rodiny na základě pracovní smlouvy uzavřené mezi domovem a 
profesionálním rodičem, který je zaměstnancem ústavu. K umístění dítěte do 
profesionální rodiny dochází bez souhlasu soudu. To považuje autorka za závažný 
nedostatek právní úpravy. Výběr profesionálního rodiče je ponechán na příslušném 
dětském domově. De lege ferenda navrhuje, aby byl zákonem stanoven také rozsah 
a stupeň odborné kvalifikace uchazečů o výkon pěstounské péče. 

 

VI. 

ČR je výborem OSN pro práva dítěte pravidelně kritizována pro velký počet dětí 
umístěných v ústavní výchově. Ta by měla být krajním řešením situace rodiny a dítěte. 
Na kritiku zareagovala ČR velkou novelou ZOSPOD z r.2012, která zavádí profesionální 
rodičovskou péči. Výklad o ústavní výchově je doplněn statistickými údaji o počtu dětí 
v ústavní péči a poznatky z výzkumů zabývajících se danou problematikou. Kritice je 
podrobena tzv. hostitelská péče, tedy pobyt dítěte mimo ústav u rodičů či jiných fyzických 
osob. Ta v praxi bývá využívána jako možný předstupeň pěstounské péče či osvojení. 
V takových případech hrozí, že soud bez dalšího potvrdí faktický stav v zájmu stability 
výchovného prostředí. Zákon neupravuje zprostředkování této péče. De lege ferenda 
bude na místě tyto otázky legislativně ošetřit a stanovit pravidla výběru dětí a 
žadatelů o hostitelskou péči. 

Mimo systém zařízení, ve kterých je prováděn výkon ústavní výchovy stoji v ČR zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc. O umístění v tomto zařízení rozhoduje soud na 
žádost obecního úřadu nebo zákonného zástupce, ale i samotného dítěte. SR má pro 
tyto případy určena krizová střediska jako zařízení sociálně-právní ochrany a sociální 
kurately 

Dopustí-li i se mladiství trestného činu nebo dítě činu jinak trestného ukládá soud 
v trestním nebo občanském řízení ochrannou výchovu. V ČR se vykonává ve 
výchovných zařízeních, na Slovensku v reedukačních centrech. Autorka zdůrazňuje, že 
předpokladem snižování počtu dětí v ústavní výchově je sanace rodiny, a to jak v oblasti 
řešení následků krizových stavů, tak preventivní pomoci ohroženým rodinám. 

 

 

VII. 

K překlenutí krize přirozené nukleární rodiny slouží institut svěření do péče jiné osoby. 
Současná právní úprava v ZoR ČR je převzata do NOZ, který obsah tohoto institutu 
upřesňuje, výslovně uvádí, že svěření dítěte do péče jiné osoby nenahrazuje péči 
předpěstounskou, pěstounskou či péči před osvojením. Preferována je péče příbuzných 
nebo jiné osoby dítěti blízké. Taková osoba musí s péčí souhlasit a skýtat záruku řádné 
péče. Povinnosti a práva pečující osoby mohou být soudem vymezena. Rodičům zůstává 
vyživovací povinnost, mohou se s dítětem stýkat, mohou ho žádat zpět do své péče. 



Vzhledem k nejednotnosti současné praxe NOZ přiznává pečující osobě aktivní 
legitimaci pro vymáhání výživného. ZoR SR obsahuje podrobnou úpravu této formy 
náhradní péče, která je na rozdíl od ČR je placená. De lege ferenda bude vhodné doplnit 
i ZoR SR uzákoněním takové aktivní legitimace pro pečující osoby.  

Další formou náhradní péče je poručenství V případě, kdy poručník o dítě osobně pečuje 
má obdobné postavení jako pěstouni. 

 

Závěr 

V době transformace systému o ohrožené děti, který si klade za cíl nahrazení péče 
ústavní péčí pěstounskou si autorka zvolila pro svou disertační práci aktuální téma. 
Stanovený cíl lze označit jako ambiciózní, kterého bylo v podrobném a rozsáhlém textu 
dosaženo. V analytické části popisuje autorka diference v českém a slovenském 
rodinném právu, které vyúsťují ve formulaci návrhů de lege ferenda. Pozitivně lze 
hodnotit komparaci ZoR ČR s novým občanským zákoníkem. Ten ustanovení týkající se 
rodinně-právní problematiky doplňuje a mění v duchu mezinárodních požadavků, nových 
lékařských poznatků a současných trendů ve společnosti. V souladu s vývojem 
odborných názorů na práva dítěte a jeho postavení ve vztahu k rodičům, zdůrazňuje 
nový občanský zákoník nutnost najít spravedlivou rovnováhu mezi zájmem rodiče žít se 
svým dítětem a zájmem dítěte na tom, aby bylo na nezbytnou dobu umístěno mimo svou 
rodinu. Zde vyžaduje autorka striktní dodržování participačního práva dítěte, ze kterého 
plyne další princip, a to nejlepšího zájmu dítěte. Proto by se dítě mělo vracet jen do 
bezpečné rodiny. Aktuálně diskutovaný problémem je profesionalizace pěstounské péče 
s cílem zajistit individuální péči dětem na kratší či delší dobu školenými pěstouny 
v profesionálních rodinách. Autorka upozorňuje na rizika citového připoutání, přípravy na 
odchod z profesionální rodiny, střídání profesionálních rodin či návrat do ústavní péče. 
Disertační práce je přínosem „na trhu“ komparativních studií a podává informace 
o přístupu státu k ochraně práv dítěte. 

Předloženou práci proto doporučuji po absolvované obhajobě přijmout. 

 

 

 

V Praze dne 13.9.2013      JUDr. Jiřina Voňková, CSc 


