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Anotace 

Cílem mé bakalá ské práce je ut ídit současné zm ny v náhradní 

rodinné péči a charakterizovat jednotlivé formy náhradní rodinné péče v České 

republice. Dále uvést i n které modely náhradní rodinné péče ze zahraničí. V 

praktické části jsem cht la zjistit obecné mín ní odborník  o t chto 

nastávajících zm nách.  

Annonation 

The aim of this bachelor thesis is to organize the current changes in 

foster care and institutional care and characterize the various forms of foster 

care in the Czech Republic. As well as some models of foster care abroad. In 

the practical part, I would like to find out the general opinion of experts about 

these upcoming changes.  
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Úvod 

Téma ke své bakalá ské práci jsem si zvolila současné zm ny 

v náhradní rodinné péči. Toto téma jsem si vybrala, protože m  tyto stávající 

zm ny upoutaly a zajímá m  vývoj této problematiky, jelikož moje prababička 

vyr stala v ústavní péči a následn  v p stounské péči. Byla mi jistou inspirací 

zajímat se o tento problém, který je velice pozoruhodný a v současné dob  

dosti diskutovaný a aktuální, zejména díky zm nám v zákon . 

V České republice je v současné dob  stále mnoho d tí umíst no v péči 

za ízení kojeneckých ústav , d tských domov  a dalších za ízení, která jsou 

stále preferována p ed náhradní rodinnou péči a to p esto, že ze zákona má tato 

péče p ednost. Pro velké množství d tí žijících mimo vlastní rodinu se náhradní 

rodinná péče často nezajišťuje, d ti, které jsou vedeny v evidencích k náhradní 

rodinné péči a jsou v nepom ru k počtu d tí umíst ných v ústavech. Pokud se 

d ti do náhradní péče umístí, je to často po dlouhé dob  strávené v ústavech. 

Česká republika bývá ze strany mezinárodních, ale i českých organizací 

neustále kritizována, práv  pro již zmiňovaný vysoký počet vyr stajících d tí 

v ústavní péči. ada v deckých výzkum  na tento problém upozorňuje již adu 

let a proto je smutné, že teprve začátkem tohoto roku p ichází v platnost 

očekávaná a rozsáhlá novela zákona o sociáln  – právní ochran  d tí, na jejímž 

základ  má p ednost p stounská péče p ed ústavní péčí. Podle nové vládní 

strategie by se od roku 2014 nem ly d ti do t í let posílat do ústav  a od roku 

2016 by se v ústavech nem ly nacházet d ti do 7 let. Léta ov ené praxí 

ukážou, zda tomu tak bude a jestli to bude p ínosem pro Českou republiku a 

zejména pro d ti. 

Zájemc , kte í by vykonávali náhradní rodinou péči v jakékoliv form , 

je nedostatek. V dob  vysoké nezam stnanosti by forma náhradní rodinné péče 

mohla být velikým p ínosem pro mnoho rodin. ůvšak p ijmout dít  je velmi 

náročná situace pro „náhradní rodiče“ i d ti. Člov k, který se p ihlásí o 

p stounství jen z finančních d vod , m že mít očekávání dosti zkreslené. 

Finanční odm na m že být velkou motivací pro mnoho zájemc . Rizikem je, 

aby se tito lidé nedostali k ohroženým d tem. Tímto vznikne nápor na sociální 
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pracovníky, kte í budou muset nábory zájemc  kvalifikovan  redukovat. Zatím 

je stále p ihlášených zájemc  málo. Je tedy na znovuobrození v péči o 

ohrožené d ti Česká republika p ipravená? Kde „profesionální p stoun“ 

poskytuje s láskou a odborností rodinné zázemí a výchovu dít ti po dobu, kdy 

nem že být dít  ve své rodin . Je ovšem možné, aby p stouni dokázali svoji 

péči dávkovat d tem p i opakovaných p esunech a krátkodobých pobytech? 

Nenastane p i opakovaném p ijímání d tí citová odolnost? Názory ze stran 

odborník  se liší. V mediích zaznívají kritické názory na současnou novelu a 

také strach z nástupu nového placeného institutu p stounské péče. Jsou tyto 

názory a obavy oprávn né? Proto jsem se rozhodla založit výzkumnou část mé 

práce, práv  t mto otázkám a vyhodnotit co si o současných zm nách myslí 

odborníci, jaká vidí pozitiva na novele zákona negativa a také rizika. Vnímání 

zm n v zákon  se budu snažit podložit zkušeností a praxí odborník  náhradní 

rodinné péče.  

Ve své teoretické části se zam ím práv  na rozbor již zmiňované 

novely, jaké d vody k ní vedly a jak pozm nila současný stav v systému 

náhradní rodinné péče. Dnes už není pochyb o tom, že pro zdravý vývoj 

člov ka je nejlepší vyr stá-li v rodinném prost edí blízkých lidí. Bylo tomu i 

v minulosti? Proto se následn  zam ím na historii institut  náhradní péče, jak 

ovlivnily pom ry naši vlasti vývoj péče o ohrožené d ti a jaký p íklad si z toho 

bereme do současnosti? V dalších kapitolách se zam ím na formy náhradní 

péče v České republice, doprovázející nestátními a neziskovými organizacemi 

a projekty. V poslední kapitole teoretické části mé práce se zam ím na 

p stounskou péči v mnoha zemích Evropy a p edevším Velké Británie, která je 

hlavním p íkladem pro Českou republiku.  
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1. Důvody a p íčiny současných změn v 

náhradní rodinné péči 

Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že prost edí, do kterého se rodíme, 

ve kterém vyr stáme a žijeme v nás zanechává z etelné stopy, které nás 

ovlivňují a m ní. Nejzákladn jším, nejp irozen jším a nejd ležit jším 

prost edím je rodina, která poznamenává ve v tší či menší mí e každého z nás.  

Rodinu současnosti je možno považovat za institucionalizovaný sociální 

útvar nejmén  t í osob, mezi nimiž existují rodičovské, p íbuzenské nebo 

manželské vazby. Výchozím znakem každé rodiny je existence nejmén  

jednoho dít te bez z etele na jeho v k ĚKraus a kol., 2001ě. 

„ Rodina ve svém souhrnu zajišťuje mnoho činností – zabezpečuje své 

členy hmotn , pečuje o zdraví, výživu a kulturní návyky svých člen , vytvá í 

specifické, socializační a výchovné prost edí pro d ti, p edává jim kulturní 

d dictví, všt puje jim morální postoje, ovlivňuje je, usm rňuje, chrání a 

podporuje“ ĚKraus a kol., 2001, s. 7řě. 

Každý z nás pochází z určité rodiny, která významn  ovlivňuje náš 

následující život. Rodina svou životní a kulturní úrovní zajišťuje výchovu, 

která podporuje jedince v oblasti morální, estetické, pracovní, dopravní, 

ekologické, sexuální, k rodičovství a také k profesionální orientaci. Všechny 

tyto poznatky jsou všeobecn  známé.  ůle co ti, kte í jsou p ipraveni o 

vyr stání ve vlastní biologické rodin  a nemají ani svou náhradní rodinu? Je 

obecn  známo, že d ti, které prošly ústavní péčí si nesou jistou psychickou 

deprivaci, která narušuje jejich následující zletilý život. Tyto d ti nemají 

dostatečný vzor, který by byly schopny aplikovat do svého života. Nedokážou 

zvládat své rodičovské povinnosti a d ti t chto jednotlivc  končí z pravidla v 

ústavní péči, je to prozatím naprosto ne ešitelný kolob h. Také mnoho d tí 

umíst ných v náhradní rodinné péči se potýká s mnoha vývojovými problémy a 

to i v p ípad , když se dostanou do milující náhradní rodiny hned od narození. 

Každé z t chto d tí si prožilo psychickou bolest, kterou si pamatuje a nese si ji 

s sebou po celý sv j život. 
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Vágnerová Ě200Řě zd razňuje d ležitost rodiny ve všech vývojových 

stadiích jedince. Rodina je nejvýznamn jší sociální skupinou poskytující 

prost edí, ve kterém si jedinec získává vzor pro své chování, verbální 

komunikaci, rozvoj společenských norem a interakcí s jinými lidmi. Všichni 

členové rodiny jsou ve vzájemné interakci, vzájemn  se ovlivňují a 

p izp sobují. Rodina by m la poskytovat základní zkušenosti, které ovlivňují 

zp sob, jakým dít  chápe r zné podn ty a jak na n  bude reagovat. Jednotliví 

členové pro tyto informace slouží jako model pro nápodobu. Rodina by m la 

sloužit jako citové zázemí, jako zdroj jistoty a bezpečí. Tato pot eba je 

natolik silná, že m že ovlivnit interpretaci rodičovského chovaní k dít ti. 

V poslední ad  rodina dít  ovlivňuje biologicky i sociálně. Rodiče mají r zné 

schopnosti výchovy podle jejich intelektu, který vkládají do svých d tí. Z části 

jsou tyto vlohy určeny i geneticky. Dle kritik  všechny tyto d ležité body 

nem že nikdy poskytnout dít ti ústavní péče, rizikem ovšem je zda správné 

prost edí dokáže vytvo it i náhradní rodinná péče. 

V současné dob  se problematikou ohrožených d tí zabývá minimáln  

p t hlavních resort  spadající pod státní správu a samosprávu: Ministerstvo 

práce a sociálních v cí, Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy, 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, 

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí.  Činnosti a obory 

nacházející se u jednotlivých ministerských orgán , které by m ly na sebe 

vzájemn  navazovat a hlavn  napomáhat dostatečn  ohroženým d tem. Tyto 

resorty jsou nadále doplňovány nestátními neziskovými organizacemi, které 

mají vlastní postupy a financování. Náhradní rodinná péče má díky současné 

novele ze zákona p ednost p ed ústavní výchovou, ale bohužel Česká republika 

stojí na prvních žeb íčcích s nejvíce umíst nými d tmi v ústavní péči. Proto 

jsou postoje k současné situaci České republiky součástí kritiky nadnárodních 

organizací ĚRada Evropy, OSN atd.ě. P edevším kritizují stereotypní zacházení 

s ohroženými d tmi, které vede k umisťování velkého množství d tí 

z ohrožených rodin do d tských a kojeneckých ústav . Ústavní péče je také o 

dost nákladn jší, než-li p stounská péče.  
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Náklady na jedno dítě v pobytových za ízeních ve 
školské a zdravotnické oblasti 

 

Typ zařízení Celková 
kapacita 

Celkové roční 
náklady (Kč) 

Náklady 1 
dítě/měsíc 

neinvestiční 

Náklady 1 
dítě/měsíc vč. 
investic (Kč) 

Výchovné ústavy 1 307 760 412 000 39 044 41 113 
D tské domovy se 

školou 628 300 275 000 39 845 41 956 

Diagnostické ústavy 562 489 021 000 48 863 54 771 
D tské domovy 5 089 1 098 260 000 17 981 23 418 

Kojenecké ústavy 1 871 788 200 000 35 106 37 541 

Celkem: 9 457 3 436 168 000 30 278 39 352 
Zdroj: Analýza legislativy, řízení s financování. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010. 

Důvodová zpráva, 2011, str. 19. 

 

Pr m rné náklady na jedno dít  v p stounské péči činí ř ř47 Kč 

m síčn  a pr m rné náklady udržení dít te v rodinném prost edí jsou ješt  

nižší. Náklady na sociáln  aktivizační služby pro rodiny dosahují pr m rn  

55 Ř15 Kč ročn  Ětj. 4 651 Kč m síčn ě, p ičemž v jedné rodin  m že vyr stat 

i v tší počet d tí.1 

Z ekonomického hlediska jsou tyto částky nesoum rné. Kojenecké 

ústavy neposkytují d tem dostatečn  rodinné prost edí pro jejich vývoj. Mezi 

d tmi umíst nými v ústavní péči se nacházejí d ti, které mají milující rodinu, 

ale jejich rodiče žijí v sociální nouzi, která jim neumožňuje stoprocentn  plnit 

rodičovské povinnosti. Jedná se v tšinou o d ti Rom  a jiných etnických 

skupin. Návrat t chto d tí do jejich p vodní rodiny je tém  nemožný. Tento 

problém by mohl vy ešit v tší počet terénních pracovník , kte í by mohli více 

spolupracovat s rodinami ohrožených d tí. Výbor OSN pro práva dít te vydal 

v b eznu roku 2003 adu p ipomínek a doporučení ke zm nám v systému 

ochrany práv d tí. Dne 21.6. 2011 výbor pro práva dít te OSN  konstatoval, že 

mnoho u t chto doporučení a p ipomínek nebylo dostatečn  vy ešeno nebo jen 

                                                 
1 Výroční zpráva 2011 st ediska NRP [ cit. 2. dubna 2012] dostupná z 

<http://www.nahradnirodina.cz/files/File/novelizace_spo_srpen_2011_-duvodovka.pdf>. 

http://www.nahradnirodina.cz/files/File/novelizace_spo_srpen_2011_-duvodovka.pdf
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částečn . Z toho d vodu vydal p es padesát doporučení pro Českou republiku, 

která musí splnit do poloviny roku 2018. Mezi tato doporučení pat í 

upozorn ní na komplexní nedostatky systému péče o d ti a doporučení, aby se 

zapojení sociálních odborník  v této sfé e radikáln  zvýšilo 2. Liga lidských 

práv3 zpracovala komplexní analýzu s názvem „Děti z ústavů!“, která obsahuje 

celou adu návrh  systémových zm n včetn  zm n legislativy. 4 

Dne 7. 11. 2012 Poslanecká sn movna p ehlasovala veto prezidenta 

Václava Klause a byla p ijata novela zákona o sociální ochran  d tí. Vyjád ení 

prezidenta České republiky Václava Klase: „Novela byla p ijata pod tlakem 

mezinárodních organizací, které Českou republiku kritizovaly za velký počet 

d tí umíst ných v ústavních za ízeních a malý počet d tí v p stounské péči. 

Panují d vodné obavy, že nebudeme mít ani p stouny, ani ústavy, a d ti budou 

končit na ulici.“5  

Na tomto základ  p ichází od 1. ledna 2013 v účinnost zákon č. 

401/2012 Sb., kterým se m ní zákon č. 35ř/1řřř Sb., o sociáln  právní 

ochran  d tí a up ednostňuje náhradní rodinou péči p ed ústavem. Cílem této 

novely má být postupné zrušení ústavní péče, nadále nahrazeno péčí rodinou, 

dopln no o systematickou práci s rodinami, která zajistí setrvání dít te 

v rodin , p ípadn  jeho návrat do rodiny. Zákon reaguje na záv ry nejnov jších 

výzkum , analýz a také poznatky z domácí i zahraniční praxe v oblasti péče o 

ohrožené d ti a rodiny. 

                                                 
2 Britské listy, 2011. tisková zpráva Ligy lidských práv. ISSN 1213-1792. [cit. 12. b ezna 2013] 

Dostupné z  <http://www.blisty.cz/art/59158.html.>. 
3 Liga lidských práv je nevládní organizací zabývající se ochranou lidských práv v oblastech, 

dlouhodobého systémového porušování. Jednou z t chto oblastí je problematika odebírání d tí 

z biologických rodin a jejich umisťování do ústavní výchovy. 
4 BITTNER, P., HůVIGEROVÁ, J., JůNIŠOVÁ I., LůNGHůNSOVÁ H., Děti z ústavů!, 

Liga lidských práv, 2007 

5 Hospodá ské noviny [online] ] © 1řř6-2013  [cit. 12. b ezna 2013] Dostupné z 

<http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-57456970-klaus-vetoval-zakon-ktery-ma-zrusit-kojenecke-

ustavy-a-predat-deti-pestounum.>. 

http://www.blisty.cz/art/59158.html
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-57456970-klaus-vetoval-zakon-ktery-ma-zrusit-kojenecke-ustavy-a-predat-deti-pestounum
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-57456970-klaus-vetoval-zakon-ktery-ma-zrusit-kojenecke-ustavy-a-predat-deti-pestounum
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1.1  Právní rámec upravující problematiku náhradní 

rodinné péče v ČR 

 Nejd ležit jšími p edpisy, které se dotýkají ohrožených d tí v České 

republice, jsou Mezinárodní smlouvy, Ústavní p edpisy České republiky a 

Zákony České republiky. Mezi mezinárodní smlouvy pat í Úmluva o právech 

dít te, Evropská úmluva o výkonu práv d tí, Úmluva o ochran  lidských práv a 

základních svobod. Mezi Ústavní p edpisy České republiky pat í Listina 

základních práv a svobod. Zákony upravující problematiku práv d tí tvo í 

Zákon o rodin  a Zákon o sociáln  – právní ochran  d tí. 

 Úmluva o právech dítěte 

Úmluva o právech dít te je nejrozší en jším a nejd ležit jším 

ratifikovaným dokumentem v oblasti práv d tí. P edch dcem Úmluvy byla 

Deklarace práv dít te z roku 1ř24. Úmluva o právech dít te byla jednomysln  

p ijata Valným shromážd ním OSN dne 20. listopadu 1řŘř, dne 26. ledna 1řř0 

byla otev ena k podpisu a hned první den ji podepsalo 61 zemí. Česká a 

Slovenská federativní republika Úmluvu podepsala dne 30. zá í 1řř0, 6. února 

1řř1 byla publikována ve Sbírce zákon  pod č. 104/1řř1 Sb., a tentýž rok 

nabyla účinnost.  Úmluva je klíčovým dokumentem nejen v systému ochrany 

d tí, ale je také nedílnou součástí mezinárodní ochrany lidských práv. 

Základními principy jsou zákaz diskriminace, vždy p ihlížet na nejlepší zájem 

dít te, právo na život, p ežití a rozvoj dít te a dbát na názor dít te. 6 

 Evropská úmluva o výkonu práv dětí 

 Evropská úmluva o výkonu práv d tí vstoupila v platnost České 

republice 1. července 2001, publikována ve Sbírce zákon  pod č. 54/2001 Sb. 

Účelem této úmluvy je v nejlepším zájmu podporovat práva dít , poskytovat 

jim procesní práva, zabezpečovat, aby prost ednictvím jiných osob nebo 

                                                 
6 DAVID, R. Práva dítěte, Úmluva o právech dítěte a její charakteristika, Mezinárodní 

ochrana práv dítěte a některé další dokumenty, Rodina a základy rodinného práva, 

nakladatelství: Olomouc, 1999 
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orgán , byly informovány o soudních ízeních, která se jich týkají, mohly se 

jich účastnit a vyjád it sv j názor.7 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Úmluva o ochran  lidských práv a základních svobod vstoupila 

v platnost pro Českou a Slovenskou federativní republiku dnem 1Ř. b ezna 

1992, publikována pod č. 20ř/1řř2 Sb. Dále jsou pro Českou republiku 

závazné dodatkové protokoly, jenž poslední vstoupil v platnost 1. íjna 1řř4. 

Úmluva se netýká jen d tí, ale všech osob. Každý jednotlivec, nevládní 

organizace nebo skupina osob v p ípad  poškození má právo odvolat se na 

Evropský soud pro lidská práva, jehož rozhodnutí jsou pro Českou republiku 

závazná. D ležité informace k mému tématu, které úmluva obsahuje, je čl. 6 

Ěprávo na spravedlivý proces dít teě, čl. Ř Ěprávo na respektování rodinného 

životaě a čl. 14 Ězákaz diskriminace založené na jakémkoli d vodu p i užívání 

práv a svobod p iznaných úmluvouě. 

 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního po ádku České 

republiky Sbírky zákon  č. 2/1řř3. Práva d tí a rodič  obsahuje článek 32. 

 Zákon o rodině 

Zákon o rodin  č. ř4/1ř63 ve zn ní novel. Obsahuje vztahy rodič  

k d tem, rodičovskou zodpov dnost, vyživovací povinnosti, výchovná 

opat ení, p stounskou péči, osvojení, poručnictví, opatrovnictví atd.  

 Zákon o sociálně – právní ochraně dětí 

Zákon o sociáln  – právní ochran  d tí č. 35ř/1řřř Sb., v platném 

zn ní. Obsahuje práva dít te na p íznivý vývoj, ádnou výchovu, ochranu 

jm ní a zájm  dít te a p sobení k obnov  narušených funkcí rodiny. 

                                                 
7 BITTNER, P., HůVIGEROVÁ, J., JůNIŠOVÁ I., LůNGHůNSOVÁ H., Děti z ústavů!, 

Liga lidských práv, 2007 
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2. Historie náhradní rodinné péče 

Dnešní situace náhradní rodinné péče je součástí ústav a zákon  o 

rodin . Bylo tomu tak již od prvních počátk ? První zmínky o opušt ných 

d tech se nachází již ve starov kých mýtech, pohádkách a bájích, to je 

d kazem, že výskyt sirotk  je velmi starý.  Jak se zacházelo s opušt nými 

d tmi a sirotky ve sv t  a na našem území? Jaké situace p isp ly k založení 

nalezinc , osvojení a náhradní rodinné péče? V následujících podkapitolách se 

pokusím historii náhradních péčí o d ti, co nejvíce p iblížit. Mnohdy vzdálená 

doba je nám mnohem bližší, než si myslíme.   

2.1  První zmínky nalezinců, osvojení a pěstounské péče 

Z d jin se nedovídáme o p íliš kladném zacházení s vlastními či 

nevlastními d tmi. Život dosp lého m l daleko v tší cenu, nežli život dít te. 

Rodiny se zbavovaly „p espočetných d tí“ a v dobách hladu, p írodních 

katastrof a válek se s d tmi nakládalo spíše jako s obtížnou p ít ží. D ti byly 

často necht né ze studu, kv li genderové regulaci pohlaví, strachu z odsouzení 

společnosti či ztráty mocenského postavení. K esťanství radikáln  potlačilo 

surové zacházení s d tmi a dovolává se milosrdenství k životu. Motivací 

k ochran  d tí p isp l jiný psychosociální a sociokulturní pohled, který 

v n kterých p ípadech potlačoval i vrozené mate ské ochranitelské pudy. 

Postupem vývoje vzd lanosti se m ní názor na hodnotu lidského života, 

posunuje se plnoletost dít te a m ní se práva dít te. 

 Nalezince 

Již zmiňované k esťanství neovlivnilo jen pohled na dít , ovlivnilo také 

pohled na z izování nalezinc  a útulk . První zmínky o útulku pro opušt né 

d ti jsou již z Konstantinopole z roku 335, další zprávy o situaci opušt ných 

d tí nalezneme v roku 7Ř7, kdy byl založen první nalezinec v Milán . Postupn  

byly z izovány další zejména v Itálii a Francii. Nejznám jší nalezinec byl 

v ím , založený roku 11řŘ papežem Inocentem III. Tento ústav se stal 

vzorem péče o odložené a opušt né d tí po mnoho staletí. Byla zde instalovaná 
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schránka do zdi kláštera, která umožňovala dostat dít  dovnit , a tím získaly 

matky nad ji, že se jejich d tí ujmou soucitní a milosrdní lidé. Nalezince byly 

zásobárnou d tí pro adopci a pozd ji i p stounskou péči. 

Vincent de Paul roku 163Ř založil nalezinec v Pa íži, jeho ušlechtilou 

snahou bylo zachránit opušt né d ti od smrti, pokoutného života, žebráctví a 

zneužívání. V této dob  nalezince zachraňovaly d ti spíše p ed častou smrtí. Ta 

byla zp sobena infekčními chorobami, ke kterým se p idalo psychické strádání 

a nedostatek hygieny, což vedlo k vysoké úmrtnosti d tí po celé Evrop . Za 

doby osvícenství, r stu vzd lanosti ve filozofii, ekonomice a sociální politice 

se nalezince stávají obecnou pot ebou. Roku 17Ř4 byl založen Vídeňský 

nalezinec pod vládou Josefa II. Nástupem válečného období se zvyšoval počet 

sirotk . Začínají se uplatňovat v dy, jako psychologie, d tské léka ství, 

pedagogika, pedologie, demokratizace d tské výchovy a klade se v tší d raz na 

blaho dít te, které by m lo být up ednostňováno vždy za každých situací a 

podmínek. Ve v tšin  evropských zemí vznikají proto, kv li tomu zvláštní 

zákony. Roku 1Ř04 bylo zavedeno osvojení a p stounská péče, která 

umožňovala, aby umíst ní d tí do ústav  bylo jen na krátkou dobu a potom 

sv ovány do náhradních rodin. ĚMat jček a kol, 1řřřě. 

 Osvojení 

Historie osvojení začíná již za antického íma vedené ímskoprávními 

instituty tutela a cura. V čele rodiny m l dominantní postavení muž, který 

p vodn  mohl osvojit dít . Osvojení se praktikuje ve vyšších společenských 

vrstvách, p edevším k zajišt ní rodového jména a majetku. Pozd ji mohly 

osvojit i ženy, avšak právní vztah vznikal jen mezi ženou-osvojitelkou a 

osvojencem. Dít  bylo možno osvojit do pozice syna, ale též do pozice vnuka. 

Formáln  adoptuje d ti pouze šlechta jako náhradu za vlastní zem elé d ti, tím 

se cht la zachovat kontinuita jména a majetku. Osvojením šlechta ešila 

uplatn ní pro levobočky v panovnických rodinách. Doba, kdy v nalezincích 

byla vysoká úmrtnost d tí, bylo jejich záchranou umíst ní do rodiny. Doba 

preromantismu a romantismu zp sobuje jisté tajemno ve vztahu osvojence a 

jeho novou rodinou. Vytvá í se zde p edstava tzv. „zlých macech a otčím “, 
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která p etrvává až do dnes. Rozší ení rodinné péče napomohl císa  Napoleon, 

který vyhlásil státní adopce d tí padlých d stojník . Každá válka p inášela 

velké množství sirotk , které ovlivňovalo postoj k náhradní péči v každé zemi 

individuáln  podle určitých zákon . V rakouském právu z roku 1811 byly 

stanovené podmínky pro osvojení. Osvojiteli muselo být nejmén  50let a 

nesm l mít vlastní d ti, až pozd jší novela z roku 1ř14 snížila v kovou hranici 

na 40let a v kový rozdíl mezi osvojencem a osvojiteli nesm l být nižší než 

1Řlet ĚMat jček a kol. 1řřřě. 

 Pěstounská péče 

Za p edch dcem placené p stounské péče se dá považovat instituce 

kojných a pak i ch v, opatrovnic a p stounek, se kterými se setkáváme již ve 

st edov ku v m stských státech íma a ecka. Nabízely své služby 

manželkám patrici  a panovník m. V dob  renesance bylo b žnou praxí, že 

m stská rodina sv ovala své dít  na dva roky k najaté kojné. K t mto 

praktikám se ozývá mnoho kritických hlas . V dob  osvícenství, z izovaní 

hromadných nalezinc  placené kojné a ch vy existují nadále, avšak dostává se 

jim nového ú edního názvu p stouni ĚMat jček a kol., 1řřřě. 

2.2  Počátky náhradní rodinné péče na území ČR  

Po t icetileté válce se začaly objevovat první zmínky o nalezincích a 

sirotčincích na území českých zemích. V této dob  značn  p ibylo opušt ných 

d tí. Zakladateli jednoho z nejstarších ústav  byli Vlaši, kte í založili roku 

1575 Vlašský špitál v Praze. Poskytoval ochranu všem chudým a opušt ným 

d tem, k t mto účel m sloužil po dobu 200 let. V roce 1773 m l tém  1 200 

chovanc . Roku 17Řř byl z ízen útulek na p echodnou dobu určený pro 

nemanželské d ti, které byly sv ovány do p stounské péče. 8 V 19. století za 

dob Rakouska - Uherska se na našem území rozmohlo placené p stounství, dít  

p ichází do péče p stounky osmého dne po narození. P stounky dostávaly plat, 

který byl sestupný k v ku dít te. P stounka musela každý m síc potvrdit, zda 

                                                 
8 BUBLEOVÁ, V. a kol, Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém, Praha, 2007 
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je dít  na živu. Dovršením šesti let bylo vráceno zp t do ústavu. Z ústavu šly 

d ti do kláštera, zde byly jen na p echodnou dobu a poté odeslány zp t do své 

domovské obce. Tam byly sv eny rodinám, které se o n j p ihlásily. 

 V období první republiky zaujímala p stounská péče významné místo 

mezi formami náhradní rodinné péče. Mat jček a kol. Ě1řřřě p stounskou péči 

této doby rozd luje na tyto čty i typy:  

1. Pěstounská péče „nalezenecká“.  Tato péče navazovala na pobyt 

dít te v sirotčinci nebo nalezinci. Dít  v této péči bylo nejčast ji 

sv ováno ob ma manžel m a to do dosažení určitého v ku dít te. 

V pražském nalezinci to bylo do deseti let, pozd ji do šestnácti let, a 

poté se dít  vracelo zp t do ústavu. 

2. Pěstounská péče řízená a kontrolovaná Okresními péčemi o mládež.  

Tato forma také navazovala na stav z Rakouska – Uherska. Na 

základ  vydání nového zákona o ochran  d tí nemanželských 

sociální pracovníci Okresních péčí o mládež vyhledávali mravn  

bezúhonné, v dobrém zdravotním a psychickém stavu a spolehlivé 

p stouny, kte í dokážou zajistit dít ti ádnou výchovu a zázemí.  

3. Pěstounská péče v tzv. koloniích. Tento typ p stounské péče vznikl 

na Morav , poté se rychle rozší il i do Čech. Princip této myšlenky 

byl vytvo it rodinné kolonie v určité lokalit , které byly tvo eny 

vhodnými rodinami pro p stounskou péči. Výhodou bylo, že 

sociální pracovníci m li blízkost t chto rodin pohromad  a tím byla 

snazší kontrola a pomoc p i výchov  sv enc . 

4.  Pěstounská péče na základě soukromé dohody mezi rodiči dítěte a 

pěstouny. Tento typ p stounské péče probíhá bez soudního jednání. 

Forma této péče o d ti se postupn  prom ňovala ve sv ování d tí 

prarodič m a jiným p íbuzným. Je to jediný typ, který p etrval až do 

sedmdesátých let. 

Dob e rozvinutý systém náhradní rodinné péče z dob první republiky 

utrp l po druhé sv tové válce značnou újmu. Zejména od roku 1ř4Ř, kdy se 

vlády ujali komunisté a zničili celý rozpracovaný systém péče o opušt né d ti. 
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Činnost veškerých dobročinných sdružení byla zlikvidována. Tehdejší 

ideologie nesnesla p edstavu, že v socialistické zemi se nacházejí opušt né a 

necht né d ti, tak kladla d raz na kolektivní výchovu, která byla 

uskutečňována ve velkých ústavech. V roce 1ř50 byla p stounská péče 

zrušena. Ke zm n  došlo až po 23 letech, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 

50/1ř73 Sb. O p stounské péči. Ovšem i nadále m la p ednost péče ústavní 

p ed p stounskou péčí p ípadn  osvojením.  

2.3  Historie práv dítěte a institucí na území ČR  

íšský obecní zákon z roku 1Ř62 byl právním základem péče o 

opušt né a osi elé d ti. Tento zákon stanovil základní pravidla obcím, starat se 

o osoby, které pot ebovaly pomoc z d vod  chudoby, nemohoucnosti, osi ení 

nebo odložení. Roku 1Ř6Ř byl vydán v Čechách chudinský zákon, který 

zajišťoval právo na ve ejnou pomoc a péči pot ebným osobám bez ohledu na 

v k. Díky tomuto zákonu vznikaly okresní sirotčince a sociální ústavy.  Od 

roku 1904 vznikaly v jednotlivých okresech dobrovolné, samosprávné 

organizace pro péči o mládež. Jejich činnost byla zam ena na rozd lování 

p ísp vk  ze sirotčích fond  a poskytování nejnutn jší každodenní péče pro 

ohrožené d ti. Tyto ú ední orgány zam ené na blaho dít te a mládeže 

vytvo ily oficiální základ sociální péče o ohrožené d ti u nás. Na počátku 20. 

století byla péče o osi elé d ti nejednotná, byla odkázána p evážn  na 

charitativní činnost, kterou zajišťovaly náboženské organizace a dobrovolné 

spolky (Bubleová a kol, 2007). 

Nejvýznamn jšími institucemi, které se touto problematikou zabývaly 

byly Okresní komise péče o mládež a Česká zemská komise pro mládež. 

V roce 1ř0Ř bylo ve Vídni založeno íšské Úst edí péče o mládež, které m lo 

sdružovat pobočky všech národ  rakouského mocná ství, což pak ukázalo, že 

se ve skutečnosti zajímá pouze o n mecké pobočky péče o mládež. Dne 16. 5. 

1ř0Ř bylo založeno úst edí České zemské komise pro péči o mládež. Tato 

komise sdružovala dobrovolné pracovníky r zných obor  bez finanční pomoci 

státu. Současn  v Čechách pracovala oficiální komise pro péči o mládež, jejím 

úkolem bylo podporovat a koordinovat činnost Okresních komisí péče o 
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mládež.  Komise podporovala nový systém sociální péče, který prosazovali 

pedagogové, léka i a právníci.  Tito odborníci se zasloužili o založení mnoha 

ústav  nap . Sdružení pro výzkum dít te Ě1ř10ě, Ochrana matek a kojenc  

Ě1ř15ě, Učňovský útulek na Malé stran  Ě1ř15ě a další. Česká zemská komise 

vydržovala ústavy pro opušt né d ti i b hem 1. sv tové války, kdy koncem 

války spravovala až 15 ústav . Po vyhlášení Československa byly Česká 

zemská komise a Okresní komise péče o mládež velmi ocen ny a začaly 

vznikat vlastní české státní orgány a ministerstva. Jednou z forem pomoci 

ohroženým d tem byla instituce hromadného poručenství, založena roku 1ř10. 

O instituce hromadného poručenství se staraly tzn. poručenské soudy, které 

zastupovaly právní a výchovné zájmy dít te ĚBubleová a kol, 2007ě. 

Okresní komise byly p ejmenovány na Okresní péče o mládež, taktéž 

v roce 1ř21 vydalo Ministerstvo sociální péče jednotné stanovy pro péči o 

mládež a podle t chto stanov byla Česká zemská komise p ejmenována na 

Zemské úst edí péče o mládež ĚBubleová a kol, 2007). 

Zemské úst edí bylo demokratickým centrálním orgánem, který 

sdružoval 220 Okresních péčí o mládež v Čechách a 7ř Okresních péčí na 

Morav . Okresní péče sdružovaly odborné i dobrovolné pracovníky, kte í 

pracovali v terénu, ve včasném vyhledávání sociálních p ípad . Zemské úst edí 

samostatn  hospoda ilo s financemi, které získalo od vlády či jednotlivc  nebo 

z dobročinných akcí. V rámci systému péče o d ti a mládež byly rozlišovány t i 

kategorie institucí9: 

A) Instituce veřejnoprávní byly instituce v majetku ve ejnoprávních 

svazk , státu, ministerstev, okres  či obcí. Okresní soudy 

vykonávaly dozor nad nezletilými sirotky, opušt nými a 

nemanželskými d tmi.  

B) Instituce polooficiální. Do této kategorie pat ily dobrovolné spolky, 

které spolupracovaly s ve ejnými institucemi.  

                                                 
9 BUBLEOVÁ, V. a KOLEKTIV ůUTOR , Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém, 

Praha, 2007 
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C) Instituce soukromoprávní. Tato forma péče byla založena 

p edevším na dobrovolné práci existujících spolk  a sdružení. 

Roku 1ř31 p ichází v platnost zákon č. 4/31 Sb.., o alimentační 

povinnosti a vládní na ízení o hromadném poručenství č.334/3Ř Sb. Zájmy 

ohrožených d tí zastupovali tzv. ve ejní poručníci, kte í upozorňovali na 

konkrétní sociální p ípady v obcích a okresech a provád li terénní práci. 

D tské domovy sloužily pouze jako p echodná za ízení pro ohrožené d ti, kde 

se d ti m ly p edevším t lesn  a duševn  zotavit. Za nejvhodn jší formu 

náhradní rodinné péče byla považována adopce a tak Zemské úst edí péče o 

mládež zavád lo co nejdokonalejší systém p i osvojování d tí. Úlohou 

Okresních péčí o mládež bylo vybírat podle p ísných kriterií nejvhodn jší 

osvojitele. V roce 1ř35 C. Stejskal založil Zemský pedologický ústav, který se 

snažil prosadit dokonalý systém p i provád ní adopcí. Díky dobré spolupráci 

s Okresní péčí o mládež se poda ilo ve velmi krátké dob  umístit co nejv tší 

počet d tí do adoptivních rodin ĚBubleová a kol, 2007ě. 

Po 2. sv tové válce bylo Zemské úst edí péče o mládež a Okresní 

komise péče o mládež zrušena a veškerá péče o ohrožené d ti p ešla do 

pravomoci státních orgán , ministerstev, sociálních odbor  a národních 

výbor .  ůplikováním rigidního sov tského sytému péče o opušt né d ti 

v Československu se nebral ohled na základní psychické pot eby d tí ani na 

sourozenecké vztahy. Ustanovení zákona č. 6ř/1ř52 Sb., o sociáln  právní 

ochran  mládeže stanovilo, že dít  bude umísťováno zásadn  do péče 

kolektivní, která poskytne dít ti záruku ideologické výchovy. Ústavy nemohly 

vzájemn  spolupracovat, neboť n které spravovalo Ministerstvo zdravotnictví 

a jiné zase Ministerstvo školství. To vedlo ke špatnému vývoji dít te, 

psychické deprivaci, časté nemocnosti, asociálnímu projevu a jiným 

patologickým jev m objevujících se u d tí v ústavech. Teprve v 60. letech se 

začalo upozorňovat na nep íznivé d sledky této péče, které si uv domovali 

zejména d tští léka i, psychologové a sociální pracovníci. Prvním pozitivním 

výsledkem bylo zavedení zákona o osvojení z roku 1ř57 a zákona č. ř4/63 Sb., 

o rodin  v roce 1ř63. Tyto zákony poskytly právní ochranu ohroženým d tem. 
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V té dob  se poda ilo uskutečnit i n kolik experiment . nap . v roce 1967 byl 

zm n n 1. d tský domov v Kašperských Horách na domov rodinného typu, 

v roce 1ř6Ř byla založena první SOS d tská vesnička Doubí a začaly se 

rozvíjet krajské poradny pro náhradní výchovnou péči. V roce 1972 byla 

vydána Organizační sm rnice č. 30374/71-201 pro d tské domovy a ostatní 

výchovná za ízení, zde byl prodloužen v k odchodu d tí z d tského domova do 

1Ř let. Vydáním zákona č. 50/1ř73 Sb., o p stounské péči byly legalizovány 

všechny typy výchovné péče až na SOS d tské vesničky. SOS d tské vesničky 

byly zrušeny roku 1ř73 a byly specifikovány jako zvláštní za ízení pro výkon 

p stounské péče. Všechen majetek SOS vesniček byl zabaven a až roku 1řŘř 

došlo k obnovení činnosti tohoto Sdružení. Snahu odborník  zavést nový 

fungující systém náhradní výchovné péče o d ti v legislativních úpravách byl 

omezen státními orgány, které musely být se shod  s kádrovými požadavky. 

Pracovníci v této oblasti byli ve své práci ízeni stávajícími vyhláškami a 

byrokratickými p edpisy. ůž po roce 1řŘř došlo k novelizaci zákona o 

p stounské péči, díky níž byla p stounská péče postavena na úroveň ústavní 

péče ĚBubleová a kol, 2007ě. 

Všechna tato vývojová fakta vedla k mnoha zm nám, p ed p íchodem 

komunistického režimu byla péče o d ti fungující a promyšlená. V současné 

dob  čeká Českou republiku znovuobrození a zavedení moderního systému 

péče o d ti. Tento systém by m l být postaven na zapomenutých a ztracených 

zkušenostech péče o d ti z minulých dob, stejn  tak by m l co nejvíce pracovat 

s poznatky zahraniční a dlouhodobé praxe. 
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3. Formy a funkce náhradní rodinné péče 

v ČR 

 V této kapitole se budu v novat vymezení jednotlivých forem náhradní 

rodinné péče, které jsou v současné dob  využívány v České republice. Do 

náhradní rodinné péče se dostávají d ti, o které se jejich biologická rodina 

nem že, nechce nebo neumí postarat.  Účelem této péče je poskytnout t mto 

d tem dlouhodobou či krátkodobou péči podobající se nejvíce péči rodinné. 

Nejideáln jší by samoz ejm  bylo, kdyby se d ti v takovéto situaci v bec 

nenacházely a tato péče o n  by nebyla pot eba. Bohužel tak tomu není a je 

proto pot eba vyvinout ohromné úsilí, aby rozdíl mezi ideálem a skutečností 

byl co nejmenší.  

 Všechny mimoústavní péče jsou součástí komplexu náhradní rodinné 

péče, která je vymezena zákonem č. ř4/1ř63 Sb., o rodin  a zákonem č. 

35ř/1řřř Sb., o sociální ochran  d tí. O všech typech mimoústavní péče 

rozhoduje soud, avšak pokud učiní orgán sociáln  – právní ochrany d tí 

výchovná opat ení podle zákona o sociáln  – právní ochran  d tí, není pot eba 

schválení soudu. 

„Náhradní rodinná péče je forma péče o d ti, kdy je dít  vychováváno 

„náhradními“ rodiči v prost edí, které se nejvíce podobá životu v p irozené 

rodin . Tou je u nás zejména adopce Ěosvojeníě a p stounská péče“ ĚMat jček a 

kol., 1999. s. 31). 

Zezulová ve své knize uvádí, že nikdo nemá v tší zájem o blaho dít te a 

nikdo nezná lépe jeho pot eby, než ten, kdo s ním žije jeho každodenní život, 

kdo ho p ijímá jako jedinečnou osobnost do svého domova, rodiny a p edevším 

do svého srdce, Proto bude vždy zastáncem toho, že dít  pat í dom  ĚZezulová, 

2012, 180 str.). 

V kapitolách mé práce se objevují pojmy, které charakterizuji 

v následujících bodech, aby byl patrný jejich význam v použitých 

souvislostech. 
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 Dítě10 

Podle článku 1 Úmluvy o právech dít te se dít tem rozumí každá lidská 

bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního ádu, jenž se na dít  vztahuje, 

není zletilosti dosaženo d íve. V Deklaraci práv dít te p ijaté Valným 

shromážd ním Organizace spojených národ  20. listopadu 1959, se stanovuje, 

že dít  pro svou t lesnou a duševní nezralost pot ebuje zvláštní záruky, péči a 

odpovídající právní ochranu p ed narozením i po n m.  

 Rodičovská zodpovědnost11 

Vymezení rodičovské zodpov dnosti je obsaženo v Úmluv  o právech 

dít te a zákon  o rodin . Rodičovská zodpov dnost vzniká narozením dít te 

ob ma rodič m, nehled  na jejich manželský stav. Rodič má k dít ti adu práv 

a povinností, p i čemž jsou rodiče povinni chránit zájmy dít te, ídit jeho 

jednání, vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. 

Rodičovská zodpov dnost náleží ob ma rodič m a jejich práva a povinnosti 

jsou: 

 určení jména a p íjmení dít te, 

 právo mít dít  u sebe, 

 ízení jednání dít te a vykonávání dohledu nad ním, které 

odpovídají stupni jeho vývoje, 

 péče o nezletilé dít , zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho 

t lesný, citový, rozumový a mravní vývoj, 

 právo určit místo pobytu dít te, 

 právo určit povolání dít te ve shod  s jeho zájmy, 

 právo stýkat se s dít tem, 

 zastupování nezletilého dít te, 

                                                 
10 Dokumenty OSN [online] © 2005 [cit. 21. b ezna 2013] Dostupné z < 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf. >. 
11 DAVID, R. Práva dítěte, Úmluva o právech dítěte a její charakteristika, Mezinárodní 

ochrana práv dítěte a některé další dokumenty, Rodina a základy rodinného práva, Olomouc, 

1999. 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf.
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 správa jeho jm ní. 

„Podle § 7 zákona o sociáln  – právní ochran  d tí m že kdokoliv 

upozornit organy sociáln  – právní ochrany na porušení rodičovských 

povinností nebo na zneužití rodičovských práv, p ípadn  na neschopnost rodič  

plnit své povinnosti. Jedná se zde nejen o právo, ale i d ležitou povinnost“ 

(Prokop a kol., 2000 s. 19). 

3.1   Adopce (osvojení) 

Termín adopce je p evzatý z anglického slova adoption – p ijetí, načež 

termín osvojení se užívá v právní terminologii. Dále se m žeme setkat 

s termínem Osvojitel neboli adoptant – dosp lá osoba osvojující dít  a 

Osvojenec neboli adoptát – tou jest dít  osvojené dosp lou osobou. Právní 

úpravu nalezneme v §§ 63 – 77 zákona o rodin . Osvojení je nejideáln jší 

formou náhradní výchovy a náhradní rodinné péče, která má tzv. statusovou 

povahu. Statusová povaha je podstatou osvojení, jenž v pravém smyslu 

znamená um le vytvo ené p íbuzenství. P i osvojení vzniká mezi osvojiteli a 

osvojencem vztah jako mezi rodiči a d tmi a mezi rodinnými p íbuznými a 

osvojencem vznikají vztahy p íbuzenské. Manželé či jednotlivci p ijímají 

opušt né dít  za vlastní a mají k n mu stejná práva i povinnosti, jako by byli 

biologičtí rodiče. Dít  získává p íjmení nových rodič  a vzájemná práva mezi 

osvojencem a p vodní rodinou zanikají. Zákon o rodin  Ě§ 64 a § 65ě praví, že 

osvojit lze dít  pouze nezletilé. Osvojiteli se m žou stát pouze fyzické osoby, 

které zaručují zp sobem svého života, že osvojení bude ku prosp chu dít te i 

společnosti. Mezi osvojitelem a osvojeným musí být p im ený v kový 

rozdíl.12 O osvojení rozhoduje soud, který má za povinnost zjistit zdravotní 

stav osvojitel , jejich motivaci k osvojení, výchovné a pečovatelské 

schopnosti. P ed rozhodnutím soudu musí uplynout nejmén  t i m síce, tuto 

lh tu musí dít  strávit v budoucí rodin , kde adoptivní zájemci o dít  pečují po 

tuto dobu na vlastní náklady. Tento proces se nazývá „p edadopční péče“. 

                                                 
12 ÚPLNÉ ZN NÍ, Rodinné právo, Sociálně – právní ochrana dětí, Mezinárodněprávní 

ochrana dítěte, Registrované partnerství, Edice ÚZ, Sagit, 2013. 
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Právně uvolněné dítě k osvojení13 

Situací, kdy je právn  volné dít  pro osvojení je n kolik.  

1. Rodiče Ěmatkaě dali souhlas s osvojením svého dít te bez vztahu 

k určitým osvojitel m. Takovýto souhlas m že být dán nejd íve po 

uplynutí šesti týdn  od narození dít te a to osobn  rodiči Ěmatkouě 

písemn  p ed soudem nebo p íslušným orgánem sociáln  – právní 

ochrany d tí. Odvolat souhlas lze pouze do doby, než je dít  

umíst no u budoucích osvojitel . 

2. Soud určil tzv. absolutní nezájem rodič  o dít . Rodič m nebránila 

v projevení zájmu závažná p ekážka a po dobu nejmén  t ech 

m síc  po narození dít te nebo od posledního projeveného zájmu. 

Nelze-li však v chování rodiče spat ovat hrubé porušování jeho 

povinností, je t eba  aby byl o d sledcích svého chování poučen 

orgánem sociáln  – právní ochrany d tí. Od takového poučení musí 

uplynout nejmén  t i m síce, potom je orgán sociáln  – právní 

ochrany d tí povinen poskytnout poradenství a pomoc rodiči. 

Poučení se nevyžaduje, pokud rodič opustil místo, kde se d íve 

zdržoval, aniž by sd lil, kde se nyní zdržuje po dobu t í m síc .14 

3. Soud určil tzv. kvalifikovaný nezájem rodič  o dít , což znamená, 

že rodiče neprojevili o dít  nejmenší zájem po dobu nejmén  šesti 

m síc . 

4. Soud zbavil rodiče rodičovské zodpov dnosti. 

5. Rodiče dít te zem eli. 

Zákon o rodin  rozlišuje dva druhy adopce ĚMat jček a kol., 1řřřě: 

 „Zrušitelná“ adopce Ěliteratu e se také hovo í o osvojení I. stupn  

či osvojení prostéě. Toto osvojení lze soudn  ze závažných d vod  

zrušit, a to na návrh osvojence nebo osvojitele. Práva a povinnosti 

rodič  p echázejí na osvojitele, ale vzájemná práva a povinnosti 

                                                 
13 MPSV, Průvodce osvojením, Praha, 2009, s. 6. 
14  Dopln no § 6Ř zákona o rodin .  
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mezi osvojencem a p vodní rodinou zanikají. Dít  p ijímá p íjmení 

osvojitel , avšak v rodném list  dít te z stávají uvedeni biologičtí 

rodiče dít te. Zrušitelné osvojení je využíváno v p ípad  p ijetí 

dít te mladšího jednoho roku, neboť nezrušiteln  lze osvojit pouze 

dít  staršího jednoho roku. P i tomto druhu osvojení lze p ejít na 

osvojení nezrušitelné nikoliv naopak. 

 „Nezrušitelná“ adopce Ětaké jako osvojení II. stupn  nebo osvojení 

plnéě. Toto osvojení nelze zrušit, osvojitelé mají stejná práva a 

povinnosti jako biologičtí rodiče. Osvojitelé jsou na základ  

rozhodnutí soudu zapsání v rodném list  dít te namísto rodič , dít  

získává p íjmení osvojitel  a vniká mezi nimi p íbuzenský vztah. 

Osvojitelé mohou také dít ti zm nit k esní jméno. Pro tento druh 

adopce lze osvojit dít  až po uplynutí jednoho roku od jeho 

narození, proto z pravidla navazuje na osvojení „zrušitelné“. 

Požadavky žadatelů o adopci15 

Podle místa trvalého bydlišt  se žadatelé o osvojení musí dostavit na 

odd lení sociáln  právní ochrany d tí p íslušného obecního ú adu, kde obdrží 

podrobné informace. Vypln ním žádosti o za azení do evidence žadatel , 

dostane žadatel dotazníky týkající se jeho osobních údaj  a p edstavy o 

p ijatém dít ti. K žádosti se p ikládá životopis, kopii oddacího listu, doklad o 

státním občanství, doklad o trvalém bydlišti Ěhodnocení z místa bydlišt ě, 

doklad o výši p ijmu, zpráva o zdravotním stavu, výpis z rejst íku trest , 

hodnocení od zam stnavatele, své a p ípadn  celé rodiny fotografie Ěkv li 

zajišt ní podobnosti osvojitel  a dít teě. Poté v brzké dob  žadatele navštíví 

sociální pracovnice v domácnosti. Po shromážd ní všech podklad  obecní ú ad 

zašle celou dokumentaci krajskému ú adu nebo Magistrátnímu ú adu hlavního 

m sta Prahy k posouzení. V této fázi odborného posouzení žadatelé absolvují 

psychologické a zdravotní vyšet ení. Součástí odborného posouzení je zjišt ní 

schopností péče o p ijaté dít , bezúhonnosti žadatel  a d ležité je také znát 

názor vlastních d tí, pokud n jaké žadatelé vlastní. Po vyhodnocení všech 

                                                 
15 MPSV, Průvodce osvojením, Praha, 2009, s. 6. 
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skutečností krajský ú ad nebo Magistrát hlavního m sta Prahy za adí žadatele 

do evidence. Po za azení do evidence žadatel projde kurzem osvojení a 

psychologickým vyšet ením. Vydáním rozhodnutí o za azení do evidence 

žadatel  nastává doba, kdy krajský ú ad či magistrát hledá vhodné žadatele pro 

konkrétní d ti. Záleží zejména na žadatelích, jaké d ti jsou ochotni p ijmout a 

pečovat o n  i s jejich specifickými pot ebami. Jakmile se najde pro náhradní 

rodiče vhodné dít , mohou se s dít tem b hem t iceti dn  seznámit. Jestliže se 

žadatelé rozhodnou dít  p ijmout do své péče, požádají p íslušný obecní ú ad o 

vydání rozhodnutí o sv ení do p edadopční péče. Soud na základ  uplynutí 

p edadopční doby rozhodne o sv ení dít te budoucím osvojitel m. 

Pokud se neda í najít dít ti náhradní rodinu v zemi p vodu, nachází se 

v zákon  č. 35ř/1řřř Sb., o sociáln  – právní ochran  d tí mezinárodní 

osvojení. Mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochran  d tí a 

spolupráci p i mezinárodním osvojení, kterou vypracovala a p ijala Haagská 

konference mezinárodního práva soukromého. Úmluva umožňuje osvojení d tí 

z ciziny a do ciziny a stanovuje p esná pravidla i postupy, za jakých m že být 

dít  osvojeno do ciziny. Na to musí v každé členské zemi dohlížet pov ený 

ú ední orgán. U nás tuto funkci plní Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí 

v Brn . D ti, které jsou u nás právn  volné a nepoda í se pro n  nalézt náhradní 

rodinu do šesti m síc  v zemi p vodu, jsou nabídnuty do osvojení v cizin  

(Bubleová a kol, 2007). 

„Mnoho adoptovaných d tí se potýká se širokou škálou vývojových 

problém  a to, i když se dostanou do náhradní rodiny krátce po narození. 

Každé z t chto d tí si prožilo zklamání: buď už na samém začátku, když se jich 

rodiče vzdali hned po narození nebo p i bolestném zneužívání a zanedbávání, 

které prožívaly jako starší. To, jak na zraňování dít  reaguje, je velmi 

individuální. Zran né d ti často zraňují ostatní, zvlášť toho, kdo se jim snaží 

p iblížit“ Ěůrcherová, 2001, str. 16.ě. 

Dále i náhradní rodiče, kte í se rozhodnou k osvojení mohou mít 

problémy s napln ním rodičovské identity. Jedná se o napln ní touhy a 

vlastních pot eb, které souvisejí s rodičovskou rolí. Tito lidé v tšinou nemohou 
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mít vlastní d ti a často dochází k pop ení skutečnosti ke svému okolí a i 

samotnému dít ti, že je dít  adoptované. Osvojitelé nemají v tšinou 

s rodičovstvím žádné zkušenosti. Pomoci opušt nému dít  nemusí být jejich 

prioritním cílem, ale p esto se s nároky nové role dovedou vyrovnat a postarat 

o p ijaté dít  stejn  dob e, jako by bylo jejich vlastní, leckdy ješt  pečliv ji a 

úzkostn ji, díky pocitu velké zodpov dnosti ĚVágnerová, 2012ě. 

3.2   Poručenství 

Poručenství bylo do zákona znovu zavedeno roku 1řřŘ díky novele 

zákona o rodin  §§ 7Ř – 82. Poručenská péče je považována za jakýsi vyšší typ 

p stounské péče, neboť krom  stejných hmotných nárok  je poručník též 

zákonným zástupcem dít te namísto jeho rodič .16 Hlavním účelem je ochrana 

nezletilého dít te k právním úkon m. Poručník má všechna práva a povinnosti 

jako rodič dít te. Mezi jeho povinnosti pat í vychovávat, zastupovat a 

spravovat majetek dít te místo jeho rodič . Poručenství však nezakládá 

vyživovací povinnost k dít ti. P edpokladem poručenské péče je právní 

uvoln ní dít te, kdy rodiče nemají rodičovskou zodpov dnost. Rodiče 

nemohou do poručenské péče nikterak zasahovat. K jejímu narušení však m že 

dojít p i rozhodování o výživném. Do poručenské péče se obvykle sv ují d ti, 

které z d vod  vyššího v ku nebo zdravotních a jiných handicap  nemají šanci 

na osvojení.17  

Soud ustanoví poručníka dít te tehdy, jestliže rodiče:18 

1. zem eli, 

2. byli zbaveni rodičovské zodpov dnosti, 

3. výkon jejich rodičovské zodpov dnosti byl pozastaven, 

                                                 
16 Fond ohrožených d tí NRP [online], [cit.  

10. dubna 2013] Dostupné z < http://www.fod.cz/stranky/adopce/nrp/por_pece.htm>. 
17 E-právo [online] © 2002 [cit. 20. dubna 2013] Dostupné z < 

http://www.epravo.cz/top/clanky/porucenstvi-v-rodinnem-pravu-16804.htm>. 
18Fond ohrožených d tí [online], [cit. 22. dubna 2013]< 

http://www.fod.cz/stranky/adopce/nrp/por_pece.htm>. 

http://www.fod.cz/stranky/adopce/nrp/por_pece.htm
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4. nemají zp sobilost k právním úkon m v plném rozsahu. 

Soud ustanoví poručníkem p edevším toho, koho doporučili rodiče, 

pokud nebyl nikdo doporučen, ustanoví soud n koho z p íbuzných osob 

blízkých dít ti nebo jeho rodin , p ípadn  jinou fyzickou osobu. Snaha soudu 

je dbát na to, aby nebyly zp etrhány p irozené rodinné svazky. Poručníky 

mohou být i manželé společn . Pokud nikdo takový není, pak se volí 

z evidence žadatel  o osvojení či p stounskou péči. Nem že-li být poručníkem 

ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociáln  – právní 

ochrany d tí19. Poručník, který o dít  pečuje, má nárok na stejné dávky státní 

sociální podpory jako p stoun. Poručník je stejn  jako u následující p stounské 

péče povinen podávat v pravidelných intervalech soudu zprávu o sv enci. 

Zrušení poručenství nastává po dosažení plnoletosti dít te nebo soud zprostí 

poručníka poručenství na jeho návrh či soud poručníka odvolá, pokud porušuje 

povinnosti k dít ti a také v p ípad , když dojde k rozvodu manžel , kte í byli 

ustanoveni do funkce p stoun .20 

3.3   Opatrovnictví 

Opatrovnictví je další zp sob, kterým mohou soudem pov ení dosp lí 

v situacích, kdy je t eba, nahradit péči vlastních rodič  dít te. Institut 

opatrovnictví je od ostatních zp sob  náhradní rodinné péče odlišný. Tím 

zp sobem, že opatrovnictví se vztahuje i na zletilé osoby. Další odlišností od 

poručenství je, že opatrovnictví zaniká p i spln ní konkrétního úkolu, p i 

kterém se hájí práva dít te. Trvalejší charakter má opatrovnictví, které vzniklo 

na omezení rodičovské zodpov dnosti ĚBenátčanová a Jahelka, 2006ě. 

Opatrovnictví je vymezeno v zákon  o rodin  § Ř3 a §Ř4. 

                                                 
19 BERNÁTČůNOVÁ P. ů JůHELKů I., Neznalost zákona neomlouvá, Praha, 2006. 
20 Srov. s ÚPLNÉ ZN NÍ, Rodinné právo, Sociálně – právní ochrana dětí, Mezinárodněprávní 

ochrana dítěte, Registrované partnerství, Edice ÚZ, Sagit, 2013. 
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3.4   Hostitelská péče 

Termín hostitelská péče není obsažen v české legislativ , ale v praxi se 

s ním m žeme setkat. Jedná se o zajímavou péči, kdy jednotlivec nebo pár 

udržuje kontakt s dít tem nebo mladým člov kem, který se nachází v prost edí 

d tského domova. Dít  tráví s tímto člov kem Ěrodinouě čas, nejčast ji v dob  

víkend  nebo prázdnin. Nevzniká mezi nimi žádný právní vztah. Dít  v této 

péči zažívá život v b žném rodinném prost edí, ale m že p inášet dít ti 

zklamaní vzhledem k její nenávaznosti a nedostatečnému právnímu ošet ení. 

V zákon  č. 35ř/1řřř Sb. o sociáln  právní ochran  d tí § 30 je obsaženo, že 

ústavní za ízení m že na základ  písemného souhlasu obecního ú adu povolit 

dít ti pobyt u rodič , p ípadn  jiných fyzických osob, v rozsahu 30 21 

kalendá ních dn . Tato doba m že být na základ  žádosti prodloužena.22 

3.5   Svě ení dítěte do výchovy jiných fyzických 

osob než rodiče 

Sv ení dít te do výchovy jiných fyzických osob než rodiče je forma 

náhradní rodinné péče, která p edpokládá návrat dít te zp t do biologické 

rodiny. Dít  je v tšinou sv eno do péče p íbuzných. Jedná se z pravidla o 

p ípady, kdy existují krátkodobé p ekážky rodičovských práv. O výkonu této 

péče rozhoduje soud, který určí rozsah práv a povinností dané osoby k dít ti. 
23Základní podmínkou pro sv ení dít te do této formy péče je zájem o dít . 

Rozdílem od ostatních forem náhradní výchovy je, že zákon výslovn  

nestanoví obsah právního vztahu fyzické osoby a dít te. 

                                                 
21 Srov. s ÚPLNÉ ZN NÍ, Rodinné právo, Sociálně – právní ochrana dětí, Mezinárodněprávní 

ochrana dítěte, Registrované partnerství, Edice ÚZ, Sagit, 2013. 
22 ŽIŽLůVSKÁ, ů. Konference Dít  v systému náhradní rodinné péče: Sborník p ísp vk  

z konference Masarykovy univerzity, Brno, 2008 
23 DAVID, R. Práva dítěte, Úmluva o právech dítěte a její charakteristika, Mezinárodní 

ochrana práv dítěte a některé další dokumenty, Rodina a základy rodinného práva, 

nakladatelství: Olomouc, 1999, s 175.  
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3.6   Pěstounská péče 

P stounská péče je formou náhradní rodinné péče, která je státem 

zprost edkovaná, ízená a kontrolovaná, zajišťující dostatečn  hmotné 

zabezpečení dít ti v rodin  nebo v prost edí rodinu p ipomínající. Právní 

vymezení určují §§ 45a a následující zákon o rodin  ř4/1ř63 Sb., a §§ 47a – 

47za zákona o sociáln  – právní ochran  d tí 35ř/1řřř Sb. P stounská péče je 

určena p edevším d tem, které ze zdravotních nebo sociálních d vod  

nemohou být osvojeny. Často se jedná o skupiny sourozenc  nebo starších d tí. 

O sv ení dít te do péče rozhoduje soud, dít  má právo být vyslyšeno. P stoun 

nemá rodičovskou odpov dnost, v p stounské péči nejsou p íbuzenské vztahy 

mezi p stouny jejich p íbuznými a dít tem.24 V p ípad  sv ení dít te do 

p stounské péče je povolen styk s jeho rodiči. D tem z stává p íjmení po 

biologických rodičích, avšak lze požádat na matrice o jeho zm nu. Osoba 

p stouna poskytuje záruku ádné výchovy a p stoun je povinen o dít  osobn  

pečovat, avšak nemá k dít ti vyživovací povinnosti a právo zastupovat dít , ale 

m že spravovat jeho záležitosti v b žných v cech. D ležitá rozhodnutí týkající 

se dít te z stávají vyhrazena pokrevním rodič m, pokud nejsou zbaveni 

rodičovských práv nebo nezem eli. Zákon o rodin  § 45b stanoví, že soud je 

povinen vyžádat vyjád ení orgánu sociáln  – právní ochrany d tí o tom, zda 

ten, kdo se má stát p stounem, je osobou vhodnou. Soud také ukládá 

p stoun m povinnost podávat o výkonu péče pravidelné zprávy. Soud m že 

p stounskou péči zrušit jen z d ležitých d vod , ale učiní tak vždy, jestliže o 

to požádá p stoun. 25 V části zákona upravující p stounskou péči, je obsažena i 

úprava tzv. „p edp stounské péče“ podle § 45b odst. 2 se využívá p edevším 

p i dočasném sv ení dít te do budoucí péče p stouna, než rozhodne soud o 

sv ení dít te do p stounské péče. Dít  je dočasn  sv eno rozhodnutím orgánu 

sociáln  – právní ochran  d tí do péče osoby, který má zájem stát se 

p stounem a splňuje stanovené podmínky. Po dobu trvání p edp stounské 

                                                 
24 ŽIŽLůVSKÁ, ů. Konference Dít  v systému náhradní rodinné péče: Sborník p ísp vk  

z konference Masarykovy univerzity, Brno, 2008 
25 BUBLEOVÁ, V. a KOLEKTIV ůUTOR , Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém, 

Praha, 2007 
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péče, náleží p stounovi stejné p stounské dávky, jako v p ípad  b žné 

p stounské péče.26 Dle § 45c odst. 3, je dít  povinno pomáhat v domácnosti 

p stouna a v p ípad  jeho p ijmu i p ispívat na úhradu společných pot eb 

rodiny.27 

Zánik p stounské péče nastává dosažením zletilosti dít te, úmrtím 

dít te či p stouna, nebo m že být zrušena ze závažných d vod , o kterých 

rozhoduje soud. Konkrétními d vody m žou být nap . stabilizování situace 

biologické rodiny, kdy se dít  m že zpátky navrátit, nebo když dít  není 

spokojené v novém prost edí.  

Dle prof. Mat jčka Ě2002ě p stounská péče existuje ve dvou základních 

formách skupinové (kolektivní) a individuální. 

 Pěstounská péče skupinová (kolektivní)28 

Kolektivní péče je vykonávána v za ízeních pro výkon 

p stounské péče. Tím bývají velké p stounské rodiny či skupiny 

s maximálním počtem deseti d tí na manželskou dvojici. 

Manželská rodina se stará a vychovává d ti vlastní i p ijaté. 

P ijaté d ti nebo sourozenecké dvojice jsou r zného pohlaví, 

v ku a často také d ti zdravotn  znevýhodn né či postižené. 

Z izovateli za ízení jsou nestátní subjekty, obce a okresní ú ady. 

P stounovi, který vykonává p stounskou péči ve zvláštním 

za ízení, náleží odm na, která slouží jako mzda. 

 Pěstounská péče individuální 

Forma rodinné péče, p i níž p stounská rodina p ijímá dít  či 

skupinu d tí do své péče, která probíhá v b žném domácím 

prost edí v samostatném soukromém bydlení. N které prostory 

pro výkon p stounské péče jsou zajišťovány skrz ústavy 

                                                 
26 AURORSKÝ KOLEKTIV, Rodina a dítě, Ve ejný ochránce, Brno, 2007. 
27 ÚPLNÉ ZN NÍ, Rodinné právo, Sociálně – právní ochrana dětí, Mezinárodněprávní 

ochrana dítěte, Registrované partnerství, Edice ÚZ, Sagit, 2013. 
28 Pozn. D íve byla skupinová péče vymezena §§ 44 – 47 zákona o sociáln  – právní ochran  

d tí, ale tento zákon byl již zrušen. 
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sociálních služeb, které také poskytují poradenskou činnost 

nebo pomoc p i výchov  d tí. 

Následující typ péče spadá pod skupinovou p stounskou péči, jsou jimi 

SOS d tské vesničky, zmiňované již v historii (v kapitole 2.3.). Tato forma 

náhradní rodinné péče je založena na principu mate ství, které rozvíjí rodinné 

vazby jednotlivé rodiny a společnou spolupráci ostatních rodin. D ti mají 

v péči matky p stounky ve v ku 25 – 45 let, které vytvá í úzký vztah s dít tem 

sv eným do jejich péče. Profesionální pečovatelka ídí s dít tem chod 

domácnosti, uznává a respektuje p vodní rodinu dít te. D ti r zného v ku a 

pohlaví žijí společn  jako sourozenci, biologičtí sourozenci jsou umíst ni 

v jedné SOS rodin . Rodiny vytvá ejí prost edí vesničky, které se d lí o své 

zkušenosti a nabízejí si vzájemnou spolupráci a pomoc.29 

Náhradní rodiče v roli p stouna mají vymezení jejich identity mnohem 

snazší. P stouni v tšinou mají vlastní potomstvo a nestylizují se do role 

vlastních rodič , nemají nadm rné nároky a nep im ená očekávání. Hlavním 

d vodem je pot eba pomoci dít ti, které nemá vhodné rodinné zázemí. N kte í 

nezkušení p stouni mohou mít ze začátku, iluze, které nemohou naplnit ve 

výchov  d tí, ale v tšinou berou dít  takové, jaké je. Každé zlepšení stojí 

mnoho úsilí a energie. Zkušen jší p stouni mají p edstavy reáln jší, díky jejich 

zkušenostem s vlastními potomky (Vágnerová, 2012). 

3.7   P echodná pěstounská péče 

Od roku 2000 mohou být do p stounské péče sv ovány d ti, o než se 

nemohou postarat rodiče, jak dlouhodob  tak i krátkodob . Do roku 2000 byly 

k p echodné péči využívány ostatní instituty nap . sv ení do péče jiné osoby, 

opatrovnictví a poručenství. Zavedení p stounské péče na p echodnou dobu 

bylo včlen no do zákona o rodin  s účinností od 1. června 2006 § 45a, odst. 2 a 

upraveno další rozsáhlou novelou účinnou od 1. ledna 2013.  Jedná se o 

                                                 
29 Oficiální stránky SOS d tských vesniček.[online] © 2013 [citováno dne 18.3. 2013 ] 

dostupné z: <http://www.sos-vesnicky.cz.>. 

http://www.sos-vesnicky.cz/
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zvláštní formu p stounské péče, podle níž m že soud na návrh orgánu sociáln  

– právní ochrany d tí sv it na p echodnou dobu: 

 „Na dobu, po kterou nem že rodič ze závažných d vod  dít  

vychovávat; 

 Na dobu, po jejímž uplynutí lze podle § 6Řa zákona o rodin  dát 

souhlas rodiče s osvojením; 

 Na dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není 

t eba souhlasu rodič  k osvojení Ě§ 6Ř zákona o rodin ě“ ĚLucie 

Vránová, 2011, s. 11). 

 Hlavním cílem pro z ízení institutu p stounské péče na p echodnou 

dobu bylo zajistit krátkodobou a hlavn  rychlou p stounskou péči v jasn  

definovaných situacích Ěviz body výšeě, nahradit ústavní péči, poskytnout 

d tem rodinné prost edí po dobu, než bude možný návrat do jejich biologické 

rodiny. P echodní p stouni by se m li podílet na spolupráci a pomoci 

biologické rodin , která nezvládá své povinnosti. Tato práce by m la 

vykazovat dostatečnou spolupráci, která vytvo í prost edí rodiny na tolik, aby 

se dít  mohlo vrátit co nejrychleji do jeho p vodního prost edí. Po dobu pobytu 

dít te u p echodných p stoun , pomáhají p stouni porozum t dít ti, co se d je. 

P echodná p stounská péče je poskytovaná d tem, které nemohou náhle z stat 

ve své rodin , ale jejich situace neodpovídá podmínkám pro osvojení nebo 

dlouhodobou p stounskou péči. Pokud je dít  umíst no v p echodné 

p stounské péči po dobu, než soud pravomocn  rozhodne, že rodiče o dít  

neprojevují opravdový nebo v bec žádný zájem, tak není pot eba jejich 

souhlasu a dít  je p ipraveno k osvojení. 

Speciáln  vyškolení p stouni jsou lidé s dobrými p edpoklady a 

schopnostmi pro péči o d ti, výchovu a rodičovství, vlastnící dostatečné 

materiální a sociální zázemí a s dostatečným vzd láním a informovaností o 

vykonávání p echodné p stounské péče.30 

                                                 
30 MPSV Jak na pěstounskou péči na přechodnou dobu, 2009 
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P echodný p stoun musí se sv ením dít te souhlasit. Specializovaný 

p stoun na p echodnou dobu musí splňovat tyto požadavky:31 

a) bude p ijímat d ti opakovan ; 

b) bude p ijímat d ti pouze krátkodob ; 

c) bude mít smlouvu s krajským ú adem; 

d) musí absolvovat rozsáhlejší p ípravy; 

D ti jim jsou rovn ž sv ovány soudem, návrh na sv ení podává orgán 

sociáln  – právní ochrany d tí. 

Podle § 47c odst. 2 zákona č. 35ř/1řřř Sb., obecní ú ad, krajský ú ad 

nebo pov ená osoba mohou vypov d t dohodu o výkonu p stounské péče 

z d vod : 

a) závažného nebo opakovaného porušování povinností, ke kterým se 

osoba zavázala v dohod  o výkonu p stounské péče, 

b) opakovaného ma ení sledování naplňování dohody o výkonu péče, 

c) pro odmítnutí p ijetí dít te do p stounské péče na p echodnou dobu 

bez udání vážního d vodu. 

Osoba pečující nebo osoba v evidenci p stounské péče m že kdykoliv 

vypov d t dohodu o výkonu p stounské péče bez udání d vodu Ěodst. 3 § 47c 

zákona č. 35ř/1řřřě. Názor  na tuto péči je mnoho, jak negativních tak 

pozitivních. Odlišují se nejen ve specializaci oslovených p ípad , ale i v jejich 

individualit . Všechny však vedou k hlubšímu zamyšlení. 

Lze soudit, že je tato péče vytvo ená na nátlak politik  a mezinárodních 

organizací k vyhov ní požadavk m na zm n  p ístupu k opušt ným d tem a 

k rychlému umíst ní d tí, které by m ly být podle „starých zvyk “ automaticky 

umísťovány do ústavní péče. Tento systém napom že České republice 

sestoupit z prvních míst žeb íčk  s nejvyšším počtem d tí umíst ných v ústavní 

péči. 

                                                 
31 VRÁNOVÁ, L. sociálně právní analýza přechodné pěstounské péče v České republice. 

St edisko náhradní rodinné péče o.s., Praha, 2011. 
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3.8   Profesionální pěstounská péče 

Profesionální p stounská péče je úsp šn  používanou formou ve v tšin  

stát  Evropy, vycházející zejména z britského modelu. Pro náš stávající systém 

se jedná o nový, nevyzkoušený p ístup a je logické, že vzbuzuje mnoho 

pochybností, názor  a reakcí. ůvšak návrhy na profesionální p stounství ze 

stran nestátních organizací, za podpory zainteresovaných odborník  se objevuji 

v ČR už od roku 2002. Občanské sdružení DOM a St ediska náhradní rodinné 

péče, velmi razantn  prosazují profesionální p stounskou péči, která bere 

hlavní z etel na sanaci biologických rodin. Začátkem roku 2013 byla p ijata 

novela zákona o sociáln  -  právní ochran  d tí, která byla, již zmín n  

vetována prezidentem Václavem Klausem (viz. kapitola 1.). V zákonu o 

sociáln  – právní ochran  d tí, zákonu o rodin  a ani v žádném jiném dalším 

zákonu, není profesionální p stounská péče p esn  definována ani obsažena. 

Profesionální p stounská péče je p stounskou péčí na p echodnou dobu, ze 

které se stává „profesionální zam stnání“díky p stounským dávkám. 

Profesionální p stoun ze svého názvu budí rozpaky, že se p stouni 

starají o d ti pouze jen kv li pen z m. Tímto pohledem je nový systém 

publikován v mediích a provázený ned v rou lidí ze špatných zkušeností 

z nových reforem. Tento p ístup společnosti v bec nepom že situaci ešit, 

po ád je nedostatečné množství p stoun . Být p stounem je posláním, tak by 

m lo být podle toho podporováno. Profesionální p stoun má ze svého významu 

budit respekt svou zručností, odborností, empatií, odpovídajícím vzd láním a 

nekonečným obzorem rozmanitých nápad  a p edevším profesionalitu ze své 

profese. Proto n kte í odborníci považují za vhodn  používat místo termínu 

„profesionální p stounská péče“ nap . „speciální“ či „podp rná p stounská 

péče“. V následujícím textu se zam ím na názory jednotlivých odborník . 

 Nadační fond J&T vypracoval výzkum ve ejného mín ní „Češi a 

p stounská péče 2012“, který byl zve ejn n 2, dubna 2012, z jehož výsledku 

vyplývá, že česká populace má zájem o p stounskou péči. Podle výsledku by 

celkem 5% dotázaných nevadilo starat se o dít  s mentálním handicapem, 6% 

respondent  je ochotno p ijmout dít  s fyzickým handicapem a až 10% 
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dotázaných si dovede p edstavit p ijetí dít te z národnostní menšiny.32 Hlavní 

náplní profesionality je již zmiňovaná intenzivní spolupráce s biologickou 

rodinou, aby se dít  mohlo vrátit zp t do své p vodní rodiny. Dle Formánka 

Ě2004ě má každé dít  v sob  zakódovaný vztah se svou biologickou rodinou, 

sourozenci či dalšími p íbuznými. Tento kontakt je natolik d ležitý pro zdravý, 

emocionální a sociální vývoj dít te, proto je t eba tyto vztahy uchovávat, 

p stovat a rozvíjet. Bohužel, ne vždy je to možné a vždy je dít  ve své 

biologické rodin  vítané a cht né. Podle výzkum  analýz o sanaci rodin není 

vždy kontakt s biologickou rodinou p ínosem pro p stounskou rodinu. N kdy 

se naruší t žce vybudovaná rovnováha a p íznivé psychické prost edí pro dít . 

Proto by m la být spolupráce s biologickou rodinou uvážena podle její reálné 

funkčnosti. Dle Sobotkové sanace rodiny by m la být v kompetenci 

podp rných rodinných péčí nikoli však p stounských péčí. P edpokladem je 

dostatek kvalifikovaných sociálních a terénních pracovník . Dále Sobotková 

uvádí, že z číselných údaj  vyplývá, že opravdový zájem o d ti biologických 

rodin je opravdu malý a práv  rodiče svým postojem a chováním zp sobují, 

aby se dít  nemohlo navrátit zp t.33 

Publikované názory odborník  na novelu: 

Nap . Petra Vrtbovská, editelka institutu náhradní rodinné péče 

ĚNatamaě, která se 10 let v nuje p íprav  budoucích p stoun  a osvojitel , 

novelu p ijímá s vd kem a nadšením. ůvšak íká: „Novela je kopií britského 

systému, kde se po jejím zavedení d ti z ústav  p ekotn  posílaly zp t do 

biologických rodin a mnoho p ípad  nekončilo dob e. Teď se v Británii vracejí 

                                                 
32 V zájmu dít te [online]Pr zkum ve ejného mín ní [cit. 1ř. dubna 2013]. Dostupné z 

<http://www.vzd.cz/zajemcu-o-pestounstvi-je-v-cr-prekvapive-hodne-pruzkum-nadace-jt.> 
33 E-PSYCHOLOGIE, Elektronický časopis, Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do 

náhradní rodinné péče,  ČMPS, 2010, roč. 4, č. 1[cit. 16. dubna 2013]. Dostupné z  <http://e-

psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf,>. 

http://www.vzd.cz/zajemcu-o-pestounstvi-je-v-cr-prekvapive-hodne-pruzkum-nadace-jt
http://e-psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf
http://e-psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf
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op t k v tší p ísnosti. Dávám novele tak p t divokých let, než se p esn  p ijde 

na to, jak zákonem nejlépe vystihnout praxi.“34 

Nap . ůnna Čudrová, poradkyn  místop edsedy Senátu Zdeňka 

Škromacha se vyjád ila, že cílem stávající reformy nebyl zájem dít te. D ti, 

které prožijí n kolikerou vým nu, je to pro n  daleko více traumatizující, než-li 

ukotvení ve stabilní skupin  d tského domova.35 

Nap . Jarmila Koluchová psycholožka zabývající se pomocí 

p stounským rodinám, považuje za nejproblematičt jší z celého návrhu 

implicitní akcent na pot eby a zájmy biologických rodič  a nedocen ní 

skutečných psychických pot eb dít te. Dít  podle zkušeností z Anglie vyst ídá 

tém  vždy n kolik rodin, v d sledku toho je dít  znevýhodn no v navázání 

trvalých vztah , pocitu bezpečí a životní perspektivy i ve vytvo ení vlastní 

identity.36 

Hlavním smyslem profesionální p stounské péče, je p ijímání d tí 

vyžadujících zvláštní péči na krátkodobé až dlouhodobé pobyty, které budou 

pod terapeutickým, psychosociálním a zdravotním dohledem odborných 

pracovišť. Po dob e vykonané práci a spolupráci s biologickou rodinou bude 

dít  navráceno zp t do jeho p vodní rodiny. V p ípad , že se dít  nebude moci 

ze závažných d vod  vrátit zp t do své rodiny, bude pro n j p ipravena 

náhradní rodina, která se bude s dít tem postupn  seznamovat a poté ho p ijme 

do své dlouhodobé péče. 

  

                                                 
34 Hospodá ské noviny[online] © 1996-2013 [cit. 1Ř. b ezna 2013] Dostupné z < 

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-55702420-kojenecke-ustavy-jsou-zavrzenihodne-rika-

expertka-ktera-skoli-nahradni-rodice.> 

35 První zprávy.cz [online]  © 2008-2012 [cit. 4. b ezna 2013] Dostupné z < 
36 Pediatrie pro praxi [online]   © 2009 [cit. 10. b ezna 2013] Dostupné z 

<http://pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2004/01/04.pdf. > 

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-55702420-kojenecke-ustavy-jsou-zavrzenihodne-rika-expertka-ktera-skoli-nahradni-rodice
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-55702420-kojenecke-ustavy-jsou-zavrzenihodne-rika-expertka-ktera-skoli-nahradni-rodice
http://pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2004/01/04.pdf.
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4. Ústavní péče 

Jak již bylo zmín no, Česká republika se adí ke stát m 

s nejrozší en jší ústavní péčí v Evropské unii. V ad  vysp lých zemí už 

desítky let ústavní péče neexistuje.  

Zákonné vymezení d vod  na ízení ústavní péče se nachází v § 46 

zákona o rodin , kde je stanoveno, že soud je nejprve povinen zkoumat, zda 

výchovu dít te nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo péčí v za ízení pro 

d ti vyžadující okamžitou pomoc, které mají p ednost p ed výchovou ústavní. 

Ústavní výchovu lze na ídit nejdéle na dobu 3 let, pokud d vody na na ízení 

ústavní výchovy trvají, lze lh tu pobytu prodloužit opakovan  vždy na nejdéle 

na dobu 3 let. Soud také m že z d ležitých d vod  prodloužit ústavní výchovu 

na jeden rok po dosažení zletilosti.  

Ústavní výchova spadá pod t i ministerstva, která však v tšinou nejsou 

z izovateli uvedených institucí, ale pouze je metodicky ídí a vykonávají nad 

nimi dozor. Z izovateli bývají kraje, obce, církve, neziskové organizace a 

soukromé osoby. Ústavní výchova v kompetenci Ministerstva zdravotnictví 

České republiky, odd lení péče o matku, ídí kojenecké ústavy, d tské domovy 

od jednoho do t i let a d tské psychiatrické léčebny a odd lení d tské 

psychiatrie. Kojenecké ústavy a d tské domovy jsou zdravotnickým za ízením, 

ve kterých probíhá výchovná péče. P vodn  do t chto za ízení byly 

umisťovány d ti ze zdravotních d vod , dnes jsou tyto d vody p edevším 

sociální. Do kompetence Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy České 

republiky, odbor speciálního vzd lávání a institucionální výchovy, spadají d ti 

starších t i let. Jedná se o školská výchovná za ízení, jako jsou d tské domovy, 

d tské domovy se školou, diagnostické ústavy a výchovné ústavy. Posledním 

typem ústav , které má na starostí Ministerstvo práce a sociálních v cí České 

republiky odd lení pro rodinu a d ti, jsou ústavy určené pro výkon ústavní 

výchovy d tí t lesn  nebo mentáln  postižených.37Liga lidských práv 

                                                 
37 Zpráva o stávajícím stavu náhradní rodinné péče o d ti a mládež bez rodinného zázemí 

v ČR, 2001 [cit..3. b ezna2013 ]Dostupné z <http://klimes.mysteria.cz/nrp/nrp_v_cr.pdf.>. 

http://klimes.mysteria.cz/nrp/nrp_v_cr.pdf
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upozorňuje na nežádoucí vliv rozd lení systému ústavní péče mezi t i 

ministerstva, Jedním z d vod  je narušení sourozeneckých vazeb, kv li v ku 

dít te.  

Nejzávažn jším a nejzákladn jším problémem je vytvo ení trvalého 

citového vztahu dít te k pečující osob , protože dochází k neustálému st ídání 

pečujících osob nebo ústav  okolo dít te. Název D tský domov nevyjad uje 

stejnou kvalitu prost edí, jako výraz domov, jimž se vyjad uje místo, ve kterém 

rodina žije. D tský domov, ve kterém se nachází nap . až 4Ř d tí, není 

domovem, ale ústavním za ízením. Jeho zam stnanci nejsou psychologickými 

rodiči, ale pouze pracovníci. Zam stnanci ústav  nemohou za nep íznivé 

p sobení ústav  na d ti. V tšinou všechna jejich jednání jsou jen s t mi 

nejlepšími úmysly a vydávají mnoho sil na to, aby d tem kompenzovali 

nep ítomnost rodiny. N které d ti nelze umístit do náhradní rodinné péče, pro 

n  umíst ní v t chto za ízeních m že být úsp šné. M lo by to být ovšem jen 

výjimečné ešení. Ústavy by m ly být malé s kapacitou maximáln  deseti d tí, 

podobající se domu nebo bytu. N která l žková za ízení jsou pot ebná pro 

okamžitou nebo krátkodobou pomoc, která by m la být schopná p ijmout dít  i 

s rodičem, pokud rodič dít  neohrožuje. Proto vytvo ení nového systému 

nemusí vést k úplnému uzav ení ústav  ĚMatoušek a Pazlarová, 2010ě. 

P i souhrnu všech náhradních péčí je nutno poukázat na individualitu 

každého dít te a p edstavu o jeho reálném umíst ní. Je teda na jednu stranu 

vhodné mít takto rozmanité spektrum náhradních rodinných péčí, které nelze 

ze dne na den zredukovat. ešení náhlého rušení ústav , není tak úpln  dobré 

ešení, jak dokládají britské zkušenosti: „Výzkum a sociální politika od roku 

1řř0 jasn  demonstruje, že negativní p ístupy k ústavní péči, p evládající 

v p edešlých patnácti letech, jsou nerealistické a škodlivé z pohledu nejlepších 

zájm  dít te. D ti vyžadující náhradní péči, pot ebují kompletní spektrum 
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zmín ných služeb, z nichž m žeme následn  volit ty, které nejlépe naplňují 

individuální pot eby jednotlivc .“38 

  

                                                 
38 KONEČNÁ, H., SUDOVÁ, M., Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu?St edisko 

náhradní rodinné péče o.s.  Praha 2011 s. 72. 
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5. Nevládní organizace a projekty náhradní 

rodinné péče 

ůčkoliv stát je hlavní garantem a poskytovatelem sociální péče, 

významnou část sociálních služeb zajišťují r zné nevládní organizace. 

Vymezení nestátních organizací nalezneme v zákon  o sociáln  – právní 

ochran  d tí. Nevládní neziskové organizace p sobící v oblasti péče o d ti jsou 

rozd leny do t í hlavních skupin. První skupinou jsou nadace – právní úpravou 

v zákon  č. 227/1řř7 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Nadace se cílen  

zabývají finanční podporou sociálních služeb pro d ti, p stouny a podpory 

rozvojových program . Druhou skupinou jsou občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti, účelová za ízení církví a další právnické a fyzické 

osoby. Občanská sdružení vymezuje zákon č. Ř3/ř0 Sb., obecn  prosp šné 

společnosti zákon č. 24Ř/1řř5 Sb., a účelová za ízení církví jsou vymezena 

v zákon  č. 3/2002 Sb. Tyto organizace jsou zam ené na podporu a zavád ní 

nových a účinných metod zabývající se péčí o d ti, p ípadn  jejich rodič . 

Poslední skupinou jsou nevládní neziskové organizace – poskytovatelé 

služeb v oblasti péče o děti a mládež. Jsou organizace, které p sobí v rámci 

privátního sektoru. Zákon o sociáln  – právní ochran  d tí dává možnost, aby i 

nestátní subjekty plnily určité úkoly na základ  pov ení vydaného krajským 

ú adem nebo Magistrátem hl. m. Prahy. 39 40 

Obsahem výkonu m že být oprávn ní: 

 vyhledávat d ti, které vymezuje zákon o sociáln  - právní 

ochran  d tí; 

 pomáhat rodič m p i ešení problém  související s péčí o dít ; 

                                                 
39 Zpráva o stávajícím stavu náhradní rodinné péče o d ti a mládež bez rodinného zázemí 

v ČR, 2002 [cit. 3. B ezna 2013]dostupné z 

<http://www.varianty.cz/download/doc/books/24.pdf.> 
40Srov. s náhradní rodina [online] © 2013 [cit. 2. dubna 2013]  Dostupné z: 

<http://www.nahradnirodina.cz/soucasny_system_socialne_pravni_ochrany_deti_v_ceske_rep

ublice. >  

http://www.varianty.cz/download/doc/books/24.pdf
http://www.nahradnirodina.cz/soucasny_system_socialne_pravni_ochrany_deti_v_ceske_republice.
http://www.nahradnirodina.cz/soucasny_system_socialne_pravni_ochrany_deti_v_ceske_republice.
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 poskytovat rodič m poradenství ve výchov , péči o dít  a 

vzd lávání dít te; 

 po ádat poradenské činnosti, p ednášky a kurzy; 

 vykonávat činnost zam enou na ochranu a prevenci d tí p ed 

škodlivými vlivy; 

 z izovat za ízení pro výkon sociáln  – právní ochrany d tí; 

 poskytovat výchovnou a poradenskou činnost p stoun m a 

sledovat výkon p stounské péče; 

 zajišťovat p ípravy u budoucích osvojitel  a p stoun , kterou 

zastává krajský ú ad; 

 vyhledávat a navrhovat obecnímu ú adu budoucí osvojitele a 

p stouny; 

 vyhledávat d ti vhodné k osvojení a p stounské péči a 

oznamovat je obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností; 

 poskytovat poradenskou činnost osvojitel m a osobám 

vykonávající p stounskou péči. 

Liga lidských práv upozorňuje na nízkou spolupráci státu a nestátních 

neziskových organizací. Nevládní organizace by byly schopny poskytnout 

rodinám podporu a pomoc, kterou orgán sociáln  – právní ochrany d tí 

vzhledem k jeho kapacit  poskytnout nem že. Nevládní organizace a jiné 

nestátní subjekty mohou svou preventivní a poradenskou činností velmi 

ovlivnit ústavní výchovu. K tomu je však pot eba posílení spolupráce státu s 

občanskou ve ejností.  

  Dále uvádím stručnou charakteristiku jednotlivých organizací. Výb r 

jsem určila podle dotazník , které se mi ze jmenovaných organizací vrátily 

vypln né. 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Výbor dobré v le založila Olga Havlová roku 1řř0, tentýž rok vznikly i 

sesterské organizace v zahraničí ĚRakousku, Velké Británii, Norsku, Švédsku, 

Nizozemí, USů, Kanad , Francii a N meckuě. Výbor se zavázal p sobit na 
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morální v domí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice a 

v práci sociálních, zdravotnických a školských institucí a také podporovat nov  

vznikající projekty.  Posláním Výboru dobré v le – Nadace Olgy Havlové je 

podpora v oblasti zdravotnictví, sociální, humanitní a vzd lávací. Nadace 

usiluje o pomoc a začlen ním lidí se zdravotním postižením, opušt ných d tí, 

nemocných a starších občan  po celé České republice. Výbor dobré v le- 

Nadace Oly Havlové poskytuje nadační p ísp vky všem tam, kde je to 

v souladu s cílem a posláním nadace.41 

Natama 

Natama je úsp šnou nestátní organizací, zabývající se odbornou 

podporou systému náhradní rodinné péče, registrována jako poskytovatel 

sociálních služeb podle zákona 10Ř/2006 Sb., Magistrátem hl. m. Prahy. Toto 

občanské sdružení vniklo roku 2003. Natama je akronym vytvo ený z 

počátečních slabik slov nadace, táta a máma. Posláním Natamy je podporovat 

dít  v obtížné situaci, odborn  podporovat rodiny, které budou pečovat nebo 

pečují o d ti v náhradní rodinné péči, pomáhat ohroženým d tem nebo trpícím 

vývojovým traumatem, Umožnit d tem vyr stat v bezpečném a zdravém 

rodinném prost edí, pomáhat d tem rozvíjet jejich možnosti a žít 

plnohodnotným životem, podílet se na v deckém pokroku, učení, sdílení 

zkušeností a poznatk .42 

Klokánek 

Klokánek je projektem Fondu ohrožených d tí, který byl založen roku 

1řř0. Fond ohrožených d tí je občanské sdružení založené pro pomoc 

týraným, zanedbávaným, zneužívaným nebo jinak sociáln  ohroženým d tem. 

Klokánek je alternativa ústavní péče, jejímž cílem je nabídnout d tem místo 

ústavní výchovy p echodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nebudou moci 

vrátit zp t do své biologické rodiny nebo dokud pro n  není nalezena trvalá 

                                                 
41Výbor dobré v le -  Nadace Olgy Havlové. [online] [cit. 16. dubna 2013] dostupné z 

<http://www.vdv.cz/uvod/.> 
42 Natama. [online] © 2013 [cit. 16. dubna 2013] Dostupné z <http://natama.cz.>. 

http://www.vdv.cz/uvod/
http://natama.cz/
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náhradní rodinná péče. P echodná rodinná péče je tvo ena manželským párem 

nebo „tetami“, které vytvá ejí rodinné prost edí pro d ti nebo sourozenecké 

skupiny. Klokánky mají pov ení od MPVS poskytovat okamžitou pomoc 

p ímo z „terénu“ pro d ti v tísni. 43 

Naše dítě 

Nadace Naše dít  založená Zuzanou Baudyšovou, pomáhá d tem již od 

roku 1řř3. Nadace se zasloužila o založení celostátní krizové Linky bezpečí a 

následn  se rozší ila o Rodičovskou linku a Linku vzkaz dom . Hlavním cílem 

nadace je pomoci týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a 

opušt ným d tem, které se ocitly v obtížné situaci. Pro napln ní cíl  se využívá 

p ímé finanční podpory, osv tové činnosti a prosazování legislativních úprav 

sm ujících k zlepšení systému ochrany d tí. Tato nadace je rovn ž aktivní na 

poli d tských práv, v usilování o vytvo ení účinného systému ochrany d tí 

v České republice. Zam uje se na vzd lávací projekty v oblasti d tských práv, 

osv tovou činnost, spolupracuje s d tskými domovy, udržuje kontakty 

s ostatními organizacemi a ud luje granty a vy izuje individuální žádosti o 

pomoc. 44 

Člověk hledá člověka 

Člov k hledá člov ka je občanské sdružení založené roku 1řřŘ p i 

Nadaci Terezy Maxové s účelem pomoci d tem, které vyr stají v ústavní 

výchov . Cílem sdružení je podporovat a pomáhat biologické i náhradní 

rodiny, které mají problémy s výchovou d tí, podporovat a pomáhat d tem 

zdravotn  a sociáln  znevýhodn ným, které žijí v ústavech, podporovat iniciaci 

systémových zm n, které pomáhají k zlepšení situace ohrožených d tí a rodin. 

Člov k hledá člov ka se v nuje mnoha projekt m, všechny zde bohužel 

necharakterizuji. Jedním z nich je projekt Centrum pro rodiny, který 

spolupracuje s d tským domovem v Novém Strašecí a usiluje o návrat d tí zp t 

                                                 
43 Klokánek[online] [cit. 17. dubna 2013] Dostupné z <http://www.fod.cz/klokanek.htm.> 
44 Nadace Nadace Naše dít  [online] [cit. 16. dubna 2013] dostupné z 

<http://www.nasedite.cz/cs/home.> 

http://www.fod.cz/klokanek.htm
http://www.nasedite.cz/cs/home
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do jejich biologické rodiny nebo o umíst ní v p stounské péči. Dalším 

projektem je projekt Pod k ídly, který se snaží v d tech umíst ných v d tských 

domovech zvýšit jejich seberealizaci a zvýšit jejich šance na lepší uplatn ní 

v jejich život . Následujícím projektem, který zmíním je projekt Využití 

zkušeností z Velké Británie p i rozvoji vzd lávání v oblasti náhradní rodinné 

péče a práce s ohroženou rodinou, tento projekt zprost edkovává zkušenosti 

zahraničních expert  českým sociálním pracovník m, p stoun m a 

neziskovým organizacím p sobícím v tomto oboru. Posledním zmín ným 

projektem je Vzd lávací program pro pracovníky školských za ízení ve 

St edočeském kraji. Tento projekt, jak je již z etelné z názvu, se soust eďuje na 

specifické a sjednocené vzd lávání pracovník  ve školských za ízeních.45 

Sdružení pěstounských rodin 

Toto sdružení p sobí v oblasti rodinné péče od roku 1řř5. Díky jeho 

p sobení vznikla síť p stounských rodin, která si navzájem pomáhá. Sdružení 

se snaží pomáhat znevýhodn ným d tem a mladistvým lidem v jejich 

nep íznivém vývoji a dosažení kvalitní budoucnosti. Sdružení p stounských 

rodin poskytuje programy a projekty pro rozvoj kvalitního života všem d tem. 

N které projekty jsou ve spolupráci s Rakouskem nap .: „Posilujeme 

pěstounské rodiny“. Sdružení také od roku 1řř7 vydává časopis Pr vodce 

náhradní rodinnou péčí.46 

St ep - České centrum pro sanaci rodiny 

Organizace St ep - České centrum pro sanaci rodiny je založena roku 

1řř5, která se snaží vnášet do praxe právo d tí spokojen  vyr stat ve své 

vlastní rodin  tak, že pomáhá jejich rodič m vytvo it bezpečný a stabilní 

domov. St ep umožňuje d tem, aby nemusely být odebrány z domova do 

ústav , aby se mohly vrátit z ústav  zp t dom . Rodič m umožňuje St ep, aby 

                                                 
45 Člov k hledá člov ka [online] © 2008 [cit. 16. dubna 2013]Dostupné z < 

http://www.clovekhledacloveka.cz/>.  
46Sdružení p stounských rodin [online] © 2009[16. dubna 2013]Dostupné z 

<http://www.pestouni.cz/pestouni/aktuality/cz/.> 

http://www.clovekhledacloveka.cz/
http://www.pestouni.cz/pestouni/aktuality/cz/
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dokázali vytvo it a udržovat zázemí domova. St ep rovn ž podává poradenství 

a zkušenosti ostatním institucím a organizacím, které ho cht jí následovat. 

St ep také poskytuje kurzy a akreditace.47 

St edisko náhradní rodinné péče  

St edisko náhradní rodinné péče je občanské sdružení, které bylo 

založeno roku 1řř4 v Praze, svou činnost vyvíjí na území celé České 

republiky. St edisko náhradní rodinné péče se zabývá problematikou d tí 

vyr stajících mimo vlastní rodinu nebo d tí, které se ocitly v tíživé životní 

situaci. St edisko náhradní rodinné péče realizuje t i hlaví programy. Prvním je 

rozvoj náhradní rodinné péče. Tímto programem se st edisko snaží podporovat 

a rozvíjet propagaci náhradní rodinné péče. V rámci tohoto programu St edisko 

náhradní rodinné péče realizuje mnoho projekt . Jsou to nap . P íprava 

žadatel  o náhradní rodinnou péči, Naše romské d ti, D ti pot ebují rodiče, 

Peníze pro život, Start do života atd. Druhým je program prevence, podpory a 

pomoci d tem a mládeži žijícím mimo vlastní rodinu. Cílem tohoto programu 

je zkvalitn ní tráveného volného času a výuce sociálních dovedností. 

Posledním programem je program Metodického centra pro náhradní rodinnou 

péči. Cílem tohoto programu je zam it se na výzkumná šet ení, metodiky, 

expertní konzultace atd., která povedou ke zkvalitn ní služeb Náhradní rodinné 

péče 48 

  

                                                 
47St ep – české centrum pro sanaci rodiny [online] © 2007 [16. dubna 2013 ] Dostupné z  

<http://www.strep.cz/files/vz2011.pdf.> 
48 Výroční zpráva St ediska náhradní rodinné péče rodiny [online] © 2013 [29. dubna 2013 ] 

Dostupné z <http://www.nahradnirodina.cz/vyrocni_zpravy/> 

http://www.strep.cz/files/vz2011.pdf
http://www.nahradnirodina.cz/vyrocni_zpravy
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6. Finanční podpora státu 

Dávky p stounské péče, jsou obsaženy v § 47e - § 47n  zákona o 

sociáln  – právní ochran  d tí. Vyplácení dávek se d lí na vyplatitelné dávky 

jednorázové a opakující se vyplácení p i spln ní stanovených podmínek 

v m síčních splátkách. Okruhy dávek p stounské péče jsou: 

a) p íspěvek na úhradu pot eb dítěte, 

Nárok na tento p ísp vek má nezletilé nezaopat ené dít  sv ené do 

p stounské péče. Nárok o zachování p ísp vku i po dosažení 

zletilosti, lze nejdéle do dvacátého šestého roku jeho v ku, jde-li o 

nezaopat ené dít . Tento p ísp vek nenáleží po dobu, po kterou je 

dít  v plném zaopat ení v za ízení pro péči o d ti nebo mládež. 

Výše p ísp vku na úhradu pot eb dít te činí: 

a) 4 500 Kč/m síčn  pro dít  ve v ku do 6 let, 

b) 5 550 Kč/m síčn  pro dít  ve v ku od 6 let do 12 let, 

c) 6 350 Kč/m síčn  pro dít  ve v ku od 12 let do 1Ř let, 

d) 6 600 Kč/m síčn  pro dít  ve v ku od 1Ř let do 26 let. 

Jde-li o dít , které je ze zákona o sociálních službách osobou závislou 

na pomoci jiné fyzické osoby, vyplácí se m síční p ísp vek ve výši: 

Dávky pěstounské péče 

 
Dítě ve 

věku 

Dítě ve stupni 
závislosti I 

(Lehká závislost) 
v Kč 

Dítě ve stupni 
závislosti II 

(Středně těžká 
závislost) v Kč 

Dítě ve stupni 
závislost III (těžká 

závislost) v Kč 

Dítě ve stupni 
závislosti IV 

(úplná závislost) 
v Kč 

 Do 6 let 4650 5550 5900 6400 
6 - 12 let 5650 6800 7250 7850 
12 - 18 

let 
6450 7800 8300 8700 

18 - 26 
let 

6750 8100 8600 9000 

Zdroj: ÚZ -  zákona o sociálně právní ochraně dětí, str. 54  
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b) odměna pěstouna, 

Nárok na odm nu p stouna má osoba pečující a osoba v evidenci 

p stoun . Pokud jsou oba manželé pečující osobou nebo osobou 

v evidenci, náleží odm na pouze jednomu z nich. 

Výše odm ny p stouna činí: 

a) 8 000 Kč/m síčn , je-li pečováno o jedno dít , 

b) 12 000 Kč/m síčn , je-li pečováno o 2 d ti, 

c) 20 000 Kč/m síčn  v p ípad , že: 

1. je-li pečováno alespoň o 3 d ti, 

2. je-li pečováno alespoň o 1 dít , které je závislé na pomoci 

jiné fyzické osob  Ěve stupni II, III a i IV. – viz tabulka 

výšeě, 

3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v p ípad , že nepečuje o 

žádné dít . 

d) 24 000 Kč/m síčn , pečuje-li p stoun alespoň o 1 dít , které mu 

bylo sv eno na p echodnou dobu, a to dít  je osobou závislou 

na pomoci jiné fyzické osoby osob  Ěve stupni II, III a i IV. – 

viz tabulka výšeě. 

Za každé další sv ené dít  do péče p stouna se odm na částky zvyšuje 

vždy o polovinu. 

Odm na p stouna náleží i osob , která je rodičem nebo prarodičem otce 

či matky sv eného dít te. Odm na p stouna se poskytuje osob  pečující nebo 

osob  v evidenci i po dobu dočasné pracovní neschopnosti. ůvšak nejdéle do 

konce uplynutí jednoho kalendá ního m síce, pokud je to déle, tak mu odm na 

p stouna za péči o tyto d ti nenáleží. Odm na p stouna nenáleží osob  

v evidenci po dobu, po kterou je p erušeno zprost edkování p stounské péče.  

c) p íspěvek p i p evzetí dítěte, 

Nárok na tento p ísp vek má pečující osoba, která p evzala dít  do 

p stounské péče. P ísp vek p i opakovaném p evzetí stejného dít te 

není znovu vyplacen. Výše p ísp vku činí: 

a) do 6 let 8 000 Kč, 
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b) od 6 let do 12 let 9 000 Kč, 

c) od 12 let do 18 let 10 000 Kč. 

d) p íspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, 

Nárok na tento p ísp vek má pečující osoba, která má ve své péči 

nejmén  3 d ti včetn  zletilých nezaopat ených d tí, které zakládají 

osob  pečující na nárok na odm nu p stouna. P ísp vek se vztahuje 

na koupi či opravu motorového vozidla. Výše p ísp vku na 

zakoupení motorového vozidla činí 70% po izovací ceny a 

k prokazatelným výdaj m opravy činí p ísp vek nejvýše 100 000 

Kč. Součet p ísp vk  nesmí p esáhnout částku 200 000 v období 10 

let. 

e) p íspěvek p i ukončení pěstounské péče. 

Nárok na p ísp vek p i ukončení p stounské péči má osoba, která 

byla ke dni dosažení zletilosti v p stounské péči. Výše p ísp vku 

činí 25 000 Kč a náleží jen jednomu.49 

  

                                                 
49 ÚPLNÉ ZN NÍ, Rodinné právo, Sociálně – právní ochrana dětí, Mezinárodněprávní 

ochrana dítěte, Registrované partnerství, Edice ÚZ, Sagit, 2013.  
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7. Formy náhradní rodinné péče v Evropě 

Forma institucionální výchovy, která je b žná u nás v České republice 

je v mnoha státech Evropy nahrazena profesionálními rodinami. Vzr stajícím 

počtem sociáln  ohrožených d tí, vznikají vysoké nároky na péči o tyto d ti, 

které v mnoha vysp lých zemích vedly k diferenciaci p stounské péče. V této 

kapitole umožním blíže nahlédnout do systém  evropských zemí náhradní 

péče. Jedná se o Slovensko, Rakousko, Švédsko, Franci a Velkou Británii. 

7.1   Slovensko 

P estože je nám Slovenská republika nejbližší a nejpodobn jší 

v socioekonomických podmínkách a historii, tak se v systému náhradní péče 

liší. Na Slovensku je od roku 1řř5 aktivn  zavedena profesionální p stounská 

péče, kdy vzniklo prvních šest profesionálních rodin. Její oficiální název je 

„profesionálná náhradná výchova v rodine“. Profesionální p stounskou péči 

vymezuje zákon o sociálnej pomoci č. 1ř5/1řřŘ Z. z. a zákon č. 27ř/ř3 Z. z. o 

školských zariadeniach z roku 1řř3. U zrodu profesionální p stounské péče 

stála nestátní organizace „Návrat“. Tato organizace má na starosti vzd lávání 

pracovník , praxi, po ádá také zvláštní p tidenní p ípravy pro profesionální 

p stouny. Návrat také poskytuje možnosti vzd lání, poradenství, asistenty do 

rodin, pobyty a hlavn  mnoho podp rných služeb podporující rodinu a 

p edevším ohrožené d ti. Jejich p esv dčení je, že rodina je optimálním 

prost edím pro rozvoj osobnosti dít te Ěin Výroční zpráva Návrat, 2011ě. 

Profesionální p stouni jsou zam stnanci d tského domova, takže o 

umíst ní dít te krom  soudu rozhoduje také editel p íslušného d tského 

domova. Pravomoce editele p íslušného d tského domova z stávají i pokud 

žije dít  v rodin  p stoun . Profesionální rodič má tedy pravomoci velmi 

omezené. Dít  z stává v kompetenci ústavního za ízení a není sv eno do péče 

konkrétní osob . Do profesionální p stounské péče jsou sv ovány d ti 

s na ízenou ústavní výchovou a d ti, které nemají velkou šanci na osvojení 

nebo klasickou p stounskou péči. V p ípad , že dít  studuje m že p stounská 

péče trvat do 25 let. D ti z p echodn  p stounské péče mohou odcházet zp t do 



 

52 
 

biologické rodiny, ovšem pokud se situace zlepšila. Z výsledk  vyplývá, že se 

to pom rn  da í. Maximální počet umíst ných d tí do jedné rodiny je šest. O 

umíst ní každého dít te rozhoduje op t editel po dohod  s profesionálním 

p stounem. Profesionální p stounství je zam stnání, které je ze zákona 

ohraničeno stejnými podmínkami a právy jako pracovní pom r. Jedná se o 

velmi náročné povolání, které vyžaduje určité vzd laní, p edpoklady a 

podstoupení mnoha psychologických vyšet ení ĚBubleová, a kol., 2002ě. 

7.2   Rakousko 

Rakousko je jednou ze zemí, kde je systém profesionální p stounské 

péče dob e rozpracován. Právní úprava náhradní rodinné péče je obsažena ve 

Všeobecném občanském zákoníku. Jednou z organizací, která zastává 

významné místo v systému náhradní rodinné péče, je sdružení „Iniciativa 

náhradní rodina“. Toto sdružení se soust eďuje na pomoc a podporu 

p stounským rodinám, ale také na p ípravu budoucích p stoun  a osvojitel . 

Sdružení spolupracuje s Ú adem pro péči o mládež, jeho činnost se opírá o 

Zákon o ochran  dít te z roku 1řř0. Podle tohoto zákona je sdružení 

oprávn né p ipravovat a doprovázet p stounské rodiče, poskytovat speciální 

výuku, vzd lávací p ednášky, po ádání setkání p stounských rodin a další 

doprovodné programy. Pro d ti, které vyžadují zvláštní péči Ěd ti s vrozenými 

vadami, vývojovými riziky nebo d ti problémových rodič ě sdružení poskytuje 

vzd lání a p ípravu budoucím p stounským rodinám. 50 V Rakousku je krom  

klasických p stounských rodin také realizován projekt sociáln  – 

pedagogických p stounských rodin. Ty p ijímají d ti se zvláštními odlišnostmi 

chování, t lesn  či duševn  postižené, d ti z nezda ené d ív jší náhradní 

rodinné péče. Tyto rodiny získávají úhradu za náklady a výdaje spojené s péčí, 

školením, stravováním, také jim náleží p íplatek za zvláštn  vykonanou 

sociáln  – pedagogickou péči. Výkon této profesionální p stounské péče je 

                                                 
50 BUBLEOVÁ, V., KOVů ÍK, J., PůZLůROVÁ H., JůNÍČKOVÁ, R., Mezinárodní 

srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních 

pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte s reintegrace rodiny. St edisko náhradní rodinné 

péče, VÚPSV, 2002 
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mnohem ekonomičt jší nežli umíst ní dít te do d tského domova.51  Další 

formou pomoci rodinám je model „Denní matky“. Jedná se o matky 

v domácnosti, které jsou ochotny vzít p es den do péče d ti rodič , kte í 

celodenn  pracují. Sdružení tyto „denní matky“ p ipravuje a školí podle 

vládních norem. T mto ženám náleží určitá odm na.  

7.3   Švédsko 

Ve Švédsku je klasická dlouhodobá p stounská péče nejrozší en jším 

typem náhradní rodinné péče. Veškeré kompetence ohledn  p stounské péče 

jsou v rukou státu. Ten zodpovídá za výb r a p ípravu budoucích p stoun  a 

rovn ž hradí náklady na tuto činnost, také rozhoduje o umíst ní konkrétního 

dít te do p stounské péče. P stounská péče zde m že být krátkodobá i 

dlouhodobá. Vývoj d tí je sociálními pracovníky pr b žn  kontrolován. 

P stouny mohou být manželské páry, jednotlivci i homosexuální páry. Konec 

p stounské péče nemusí nastat dosažením osmnácti let, m že být prodloužena 

(Zezulová, 2012).  

Služby spojené s profesionální p stounskou péčí má v kompetenci stát. 

Stát také zodpovídá za výb r budoucích p stoun  a úhradu jejich náklad . 

P stouni musí být prov eni, projít p ípravným procesem a splňovat určité 

podmínky Ěnap . nesmí být starší o více jak 45 let než dít , toto se nevtahuje na 

p íbuzenskou p stounskou péčiě. Žadatelé prochází n kolikahodinovým 

pohovorem se sociálním pracovníkem a dále jsou nejmén  dvakrát navštíveni 

sociálním pracovníkem doma. Potom následuje psychologické vyšet ení a 

poslední návšt va v rodin . Délka pobytu dít te v rodin  se pohybuje od 1 roku 

do 20 let. Do jedné rodiny mohou být umíst ny maximáln  čty i d ti. 

Rodinným supervizorem je státní sociální pracovník. Ve Švédsku existují 

taktéž d tské domovy a podobná institucionální za ízení ĚBubleová, a kol., 

2002). 

                                                 
51 ZEZULOVÁ, D. Pěstounská péče a adopce. 1.vyd. Portál, 2002. 196 s 
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7.4   Velká Británie 

Velká Británie je naším vzorem pro náhradní péči. Nejb žn jší formou 

umisťování opušt ných d tí je p stounská péče, která se ídí zákonem o d tech 

z roku 1řŘř ĚThe Children ůctě. Nejvyšší prioritou je soud, který p i svém 

rozhodování bere hlavní z etel na blaho dít te. Soud také musí brát ohled na 

zjistitelná p ání a pocity dít te Ěs p ihlédnutím k jeho v ku a rozumovým 

schopnostemě, pot eby fyzické, emocionální a pot eby v oblasti vzd lávání, 

pravd podobný dopad zm ny na dít , pohlaví, p vod, trauma, kterým dít  

trp lo nebo trp t bude, posouzení schopnosti jeho rodič  a jiných osob, naplnit 

pot eby dít te a další pravomoci, které má podle tohoto zákona soud 

k dispozici (Zezulová, 2012). 

P stounská péče existuje v mnoha podobách, využívána v rozmanitých 

situacích. Typy p stounské péče ĚMat jček, 1řřřě: 

1. Respitní (úlevná) pěstounská péče 

Je péče na určitou dobu, poskytující odpočinek od zatížení stálou 

péčí o d ti, nabízená rodič m, ale n kdy i d tem. V tšinou je 

využívána na víkendy, ale n kdy i na celý týden. Je p edevším 

využívána u d tí s poruchami učení, u d tí s t lesným postižením 

nebo u dospívajících, kte í mají časté konflikty se svou rodinou. 

2. Azylová či nouzová pěstounská péče. 

Byla vytvo ena, jako reakce na hromadné rušení d tských domov . 

ůzyloví p stouni mají být schopni p ijmout dít  v tzv. „krizové 

situaci“ na jednu nebo více nocí, do té doby dokud se pro n  

nenajde trvalejší umíst ní. Tito p stouni dostávají p ísp vek za 

neustálou pohotovost, ale také odm nu za každé umíst né dít . 

3. Krátkodobá pěstounská péče. 

Péče vhodná pro malé d ti p ed osvojením, ale také využitelná 

v p ípadech, kdy probíhá krize v rodin  dít te nebo hospitalizace 

rodiče, který nemá nikoho, kdo by ho v péči o dít  zastoupil. 

Krátkodobá p stounská péče m že trvat od n kolika dn  až po 
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n kolik m síc , ale m že nastat situace, kdy tato péče p eroste 

v péči st edn dobou nebo dlouhodobou. 

4. Střednědobá pěstounská péče. 

Je jednou z nejvyužívan jších forem, její rozmezí se pohybuje od 

sedmi týdn  do dvou let. Bývá využívána u rodin v krizi, aby mohla 

vy ešit své problémy nebo v p ípad  ochrany dít te p ed 

ohrožujícím prost edím vlastní rodiny. D ti umíst né v této péči 

v tšinou vyžadují zvýšenou péči a pozornost, jejich výchova či 

p evýchova bývá náročn jší. T mto d tem nelze poskytnout 

„náhradní“ rodiče, protože mají vlastní. N které d ti ze st edn dobé 

péče p echázejí do dlouhodobé péče. 

5. Dlouhodobá a trvalá pěstounská péče. 

Tato forma p stounské péče trvá p ibližn  od dvou let výše, 

pop ípad  až do doby, kdy dít  dosáhne plnoletosti. Pokud se dít  

nem že vrátit zp t do vlastní rodiny, je v nejlepším zájmu, aby bylo 

dít  p stouny osvojeno. Jestliže se tak stane, osvojitelé získávají 

odpovídající p ísp vek. 

6. Soukromá pěstounská péče. 

Tento typ p stounské péče se od p edešlých zákonných p stounství 

liší tím, že si rodiče dít te vybírají p stouny nebo s výb rem 

p stoun  souhlasí, ale oni sami p stoun m vyplácejí p ísp vek. 

Rodiče dít te a p stouni jsou povinni oznámit umíst ní dít te do 

p stounské péče orgán m sociální péče. Toto opat ení poskytuje 

sociálním pracovník m možnost prov it vhodnost nového domova. 

 

V tšina umíst ní je považována za zda ilá, ale v d sledku nedostatku 

p stoun  je spojování d tí a rodin se zvláštními pot ebami problematické. 

Problém se vyskytuje spíše u adolescent  a d tí z menšinových etnických 

skupin. D ti jsou umisťovány tam, kde je volno, než do speciáln  vybraného 

prost edí pro napln ní jejich pot eb.  
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8. Výzkumná část 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu, v mé praktické časti práce se chci 

zam it na mín ní odborník  v náhradní péči o d ti. Na základ  mediáln  

publikovaných názor , vypracuji názory odborník  v konkrétních sférách 

náhradní péče v České republice o současných zm nách. Pro realizaci svého 

výzkumu jsem zvolila dotazník, který obsahuje celkem 16 otázek. Výzkum 

jsem realizovala od začátku b ezna do konce dubna 2013. Pr b h výzkumu a 

sb r dat probíhal, na základ  oslovení a následném soukromém setkání, nebo 

pouze skrz e-mail, konkrétních respondent . Formou e-mailu jsem oslovila 247 

respondent  a z toho jsem navštívila osobn  6 dotazovaných ĚM stský ú ad 

Prahy 7, sociální odbor, bývalá sociální pracovnice, sociální pracovnice 

z Prahy 11, dv  právničky zabývající se rodinným právem a paní, která má 

v p stounské péči vnučku a zajímá se o stávající problematiku náhradní 

rodinné péčeě. 

V celkovém souhrnu mi z 247 respondent  odpov d lo pouze 2Ř 

dotazovaných tj. 11%. N kte í mi z časových d vod  nemohli se zasláním 

dotazník  vyhov t, jiní se zase zajímají o jinou cílovou skupinu a k této 

problematice nemají dostatek informací a další dotazovaní ani neodpov d li.  

8.1   Charakteristika respondentů 

Mezi oslovené respondenty jsem se snažila začlenit rozmanité množství 

kvalifikací v oblasti náhradní péče. Oslovila jsem jednotlivé okresy a jejich 

m stské ú ady, d tské domovy, nestátní a neziskové organizace, sociální 

pracovnice orgánu sociáln  – právní ochrany d tí, právníky zabývající se 

rodinným právem, psychology a také p stouny. Z každé oslovené skupiny se 

mi vrátily nejmén  dva dotazníky. Z jednotlivých okres  se mi vrátily 

dotazníky z m stského ú adu Berouna, Blatné, Horní Plané, Liberce, 

Litom ic, Tábora, Rumburku a m stské části Prahy 3 a 7. Z oslovených 

d tských domov  zp tnou vazbou reagoval D tský domov a Školní jídelna 

Benešov, Racek, D tský domov Čty lístek, D tský domov Domino, D tský 
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domov Dolní Počernice a D tský domov Pyšely. Z neziskových organizací mi 

odpov d lo Centrum pro rodinu Sluníčko, Nadační fond Klausových, Nadace 

Olgy Havlové, Občanské sdružení V zájmu dít te, Trialog ĚBrnoě, St edisko 

náhradní rodinné péče a Edukačn  náborová kampaň: Hledáme rodiče. Dále 

mé respondenty tvo í dva p stouni, dva právníci a dva psychologové.  

8.2   Vyhodnocení výsledků 

1. Věková hranice respondentů byla obsažena ve stupnici: 

 

Pr m rný v k dotazovaných je 45 let. 

2.  Specializace dle zaměstnání respondentů 

Specializace dle zam stnání 
respondent  

  

  Zaměstnání: Počet: 

Pěstoun 2x 
Pracovníci náhradní 
rodinné péče 4x 

Právník 2x 
Psycholog 2x 

 
editel dětského 

domova 
4x 

Sociální pracovnice 12x 
Sociální politik 1x 

 
Sociální koordinátor 1x 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

60 - 70 let

50 - 59 let

40 - 49 let

30 - 39 let

25 - 29 let

Počet respondentů 
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3. Myslíte si, že mezinárodní p ístup (tlak na ústavní péči, posílení 

pěstounů atd.) bude fungovat i v ČR? 

 

Na otázku číslo t i odpov d lo 61% respondent  ůNO a mezi 

p edpoklady fungování Mezinárodního p ístupu uvedli: 

1. Dostatečná finanční podpora p stounské péče, nestátních organizací 

a podp rných institucí doprovázející p stounské rodiny. 

2. Uplynutí dlouhé doby ov enou praxí a k získání dostatečného 

množství p stoun . 

3. Vypln ní mezer v současném nep ipraveném systému. Jednotná 

vládní strategie. 

4. D raz na prevenci rodin. 

5. Zm na pohledu ve ejnosti na p stouny a i na d ti z menšinových 

etnik a zm na ekonomické situace jejich rodin. 

6. Zvýšení nabídky služeb pro p stounské rodiny, vzd lávání, odborné 

supervize pro p stouny. 

7. Jasné stanovení pravidel a kriterií pro p stouny. 

Mezi nejčast jší p edpoklady dotazovaní uvedli bod č. 1, ten se objevil 

až u 10 respondent  Ě57%ě z obsažených odpov dí ůNO. Následující 

nejčast jší odpov dí byl bod č. 2, který byl obsažen u 4 respondent  Ě23%ě. 

Bod č. 3 se objevil u 3 respondent  Ě17%ě. Následující body se objevily jen 

jednou u každého respondenta zvlášť.52 

                                                 
52 Výše zmín né body se objevily současn  u jednoho respondenta. 

61% 
36% 

3% 

ANO

NE

NEVÍM
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Respondent, který odpov d l na tuto otázku nevím to od vodnil slovy, 

že mezinárodní p ístup není ideální.  

4. Myslíte si, že je na tyto změny společnost p ipravená Ědostatečné 

množství kvalifikovaných p stoun ě? 

 

Ze všech dotazovaných je Ř6% p esv dčeno, že společnost není na 

současné zm ny p ipravená a 14% si myslí, že ůNO. 

5. Myslíte si, že je ve ejnost o této problematice dostatečně 

informovaná? 

 

Z grafu vyplývá, že si respondenti o společnosti myslí, že není 

dostatečn  informovaná. Tento fakt doplním o poznatek z rozhovoru se 

sociální pracovnicí, která se vyjád ila k negativnímu postoji medií k současné 

problematice. Dle jejího názoru špatná propagace medií škodí stávající 

prom n  a hlavn  současným i budoucím p stoun m. 

  

14% 

86% 

ANO NE

7% 

93% 

ANO NE
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6. Jaká si myslíte, že jsou pozitiva na p echodné pěstounské péči z 

p edešlých zkušeností? 

 

Volné odpov di jsem seskupila do p ti hlavních skupin, které jsem 

vyjád ila grafem. Mezi hlavní a nejrozsáhlejší skupinu Ěrodinné prostředí) jsem 

zahrnula odpov di typu: 

- Individuální péče skrze klíčovou osobu, která p ispívá k zdravému 

vývoji dít te Ěukázka rodinného prost edí a lepší začlen ní d tí do 

společnostiě, pozitivní citové vazb  a nižší traumatizovanosti. 

- Záchrana p ed ústavní výchovou. 

- Rychlé umíst ní dít te do náhradní rodinné péče bez mezistupn  

ústavního za ízení. 

Druhou skupinu (nemá zkušenost) tvo í respondenti, kte í s touto péčí 

nemají žádnou zkušenost. Mezi t etí skupinu Ěsanace rodiny) jsem zahrnula 

odpov di typu: 

- Kontakt s p vodní rodinou, nezatajovat d tem jejich biologické 

rodiče. 

- Sanace rodiny.  

Čtvrtá skupina Ědůležitost fin. ohodnocení)je tvo ena respondenty, kte í 

uvedli jako pozitivum na současné p echodn  p stounské péči:  

- Finanční úsporu využitelnou v oblasti služeb p stoun  a osvojitel . 

57% 
21% 

11% 

7% 4% 

Rodi é prostředí
Ne á zkuše ost
Sanace rodiny

Důležitost fi . Ohod o e í
Nevidí žád ou před ost
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- D ležitost finančního ohodnocení p stouna i v dob  „bez dít te“Ěv 

dob  kdy p stouni na p echodnou dobu nebyli finančn  ohodnoceni, 

nebyla tato forma p stounské péče v ČR tém  využitaě. 

Poslední skupinu (nevidí žádnou přednostě tvo í respondent Ěsociální 

pracovnice), který v této péči nevidí žádnou p ednost, protože si d ti naváží 

citový vztah, který je jen na krátkou dobu. Z grafu vyplývá, že na p stounské 

péči na p echodnou dobu je nejvíce pozitivní rodinné prost edí (57%). 

7. Jaká si myslíte, že jsou negativa na p echodné pěstounské péči z 

p edešlých zkušeností? 

 

Stejn , jako tomu bylo u p edchozí otázky, jsem rozd lila volné 

odpov di do skupin. První skupinu ĚNemá zkušenost) tvo í respondenti, kte í 

nevidí nebo nemají žádnou negativní zkušenost s p stounskou péčí na 

p echodnou dobu. Do druhé skupiny ĚCelková nepřipravenostě jsem začlenila 

respondenty, kte í kritizují nep ipravenost systému této péče. Jako d vody 

uvedli: 

- Nep ipravenost společnosti a lidí kolem. 

- Nep ipravenost systému, zájemc  a nefunkčnost stávajícího modelu 

této péče. 

- Nezajišt nost p stoun . 

- Špatná kvalifikovanost p stoun . 

T etí skupinu jsem nazvala ĚVytvoření citových vazeb), respondenti 

v této skupin  uvedli: 

32% 

29% 

18% 

7% 

11% 3% 
Ne á zkuše ost
Celková epřiprave ost
Vytvoře í rodi ý h vaze
Špat é fi ač í ohod o e í
Nevidí žád á egativa
Riziko fi a č ího o oha e í
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- Narušení vztahu s biologickými malými d tmi v rodin , když jsou 

d ti p ijaty jen na krátkou dobu. Malé d ti to velmi t žce snáší, 

(sociální pracovnice). 

- Vytvá ení pout mezi d tmi a p stouny, doprovázené zklamáním ze 

ztráty p stouna. 

- Vytvo ení citových vazeb v novém prost edí Ězabydlení – nechce 

odcházet). 

Další skupinu Ěšpatné fin. ohodnocení) tvo í respondenti, kte í uvedli za 

negativní d vod p stounské péče na p echodnou dobu: 

- Nedostatečné finanční ohodnocení, které svými d sledky p ináší 

nedostatek p stoun . 

Respondenti, kte í nepociťují žádná negativa na p echodn  p stounské 

péči, tvo í pátou skupinu ĚNevidí žádná negativaě. Poslední skupinu tvo í 

respondent Ě editel d tského domovaě, který má obavy z finančního obohacení 

p stoun  v dob  krize, kdy jsou dávky p stouna velmi výhodné. Což by 

nem lo být hlavním cílem budoucích p stoun . 

 

8. Je podle Vaší zkušenosti možná a p ínosná práce s biologickou 

rodinou, tak aby se mohlo dítě vrátit zpět do rodiny? 

 

V tšina respondent  Ěř6%ě odpov d la na tuto otázku kladn . Podle 

zkušenosti odborník  v této oblasti je práce s biologickou rodinou p ínosem. 

  

96% 

4% 

ANO NE
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9. Stručně vyjád ete Váš názor na profesionální pěstounskou péči.  

 

Na otázku číslo ř odpov d lo 61% respondent  pozitivn . Mezi 

pozitivní názory pat ily:  

- Profesionální p stounská péče je p ínosná, jak po stránce osobnosti 

tak i finanční. 

- Každá p stounská péče je profesionální 

- Se srovnáním se zahraničním systémem, jsme na tom dob e. 

- Poskytnutí rodinného prost edí. 

Negativní názory tvo ily Ě25%ě: 

- Nadm rný dohled p stoun  a rodin. 

- Nedostatečná kvalifikace p stoun . 

- Negativní zkušenosti ze zahraničí. 

- P stouni budou brát svou činnost jako své zam stnání, tudíž bude 

chyb t citová vazba. 

Neutrální názor tvo ilo 14% respondent .  

  

61% 
25% 

14% 

Pozitivní názor

Negativní názor

Nemám názor
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10. Jak si p edstavujete funkční profesionální pěstounskou péči?  

 

Funkční profesionální péči si odborníci v této oblasti p edstavuje 36% 

dotazovaných jako péči, která bude poskytovat rodinné prost edí za 

p edpoklad : 

- Rodinného prost edí, které bude bezpečné pro dít . 

- P ednosti p ed ústavní péčí a v p ípad  p stoun  chování k d tem 

jako k vlastním. 

- Poskytnutí p ípravy do normálního života. 

Následujících Ě36%ě dotazovaných si p edstavuje profesionální péči 

hlavn  postavenou na spolupráci s odborníky, která bude zahrnovat: 

- Monitoring rodiny. 

- Vzd lávání rodiny. 

- Sanaci rodiny. 

- P ísný dohled rodiny. 

- Profesionální p stouni jsou vždy k ruce pro rychlo pomoc. 

Následujících 25% respondent  si profesionální p stounskou péči 

neumí p edstavit. Zbylý respondent Ě3%ě má obavy z nedostatečné kvalifikaci 

profesionálních p stoun  a zneužití lidí bez zam stnání.  

  

36% 

36% 

25% 

3% 

Bezpeč é rodi é prostředí
Spolupráce s odborníky
Nevím
Negativní



 

65 
 

11. Souhlasíte s finančním ohodnocením profesionálních pěstounů, 

je úměrný? 

 

Z výsledku vyplývá, že Ř2% respondent  souhlasí s finančním 

ohodnocením profesionálních p stoun  a zbylých 1Ř% s tímto faktem 

nesouhlasí. 

12. Myslíte si, že jsou kriteria pro výběr profesionálních pěstounů 

dostatečně ošet ená? 

 

Výsledkem na tuto otázku je, že 54% dotazovaných si myslí, že kriteria 

pro výb r p stoun  není dostatečn  ošet ený, 32% respondent  se domnívá, že 

ano a zbylých 14% neví. 

  

82% 

18% 

ANO NE

32% 

54% 

14% 
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NEVÍM
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13. Co si myslíte o obavách z profesionálních pěstounů - p ijímají 

svoji funkci jako business, jsou oprávněné? 

 

Ukazuje se, že 50% respondent , je p esv dčeno, že ada 

profesionálních p stoun  bude p ijímat svou profesi jako formu p ivýd lku a 

ne jako poslání. Následujících 25% dotazovaných nepovažuje funkci 

profesionálního p stounství jako business. Jiné odpov dí tvo í Ě21%ě: 

- Je to individuální p ístup, ale odborná p íprava by tomu m la 

zabránit. 

- Každý p stoun si zaslouží dostatečné ohodnocení. 

- Zam stnanec d tského domova také dostává mzdu, p stoun se své 

„práci“ v nuje 24 hodiny denn .  

- Jen pro peníze to nevydrží nikdo dlouho. 

- N kte í jsou bohužel motivování jen pen zi. 

14. Napište, jaká si myslíte, že jsou pozitiva na ústavní péči. 

 

I v takto jasn  definované otázce se objevily negativní odpov di 

Ě14%ě a také odpov ď Nevím Ě14%ě. Pozitiva našlo Ě72%ě 

respondent , op t se mnoho dotazovaných shodlo v n kterých 

bodech. Mezi pozitiva byly uvedeny tyto body: 

- Vetší možnosti poznání. 

50% 

29% 

21% 

ANO

NE

JINÉ

72% 

14% 

14% 

Pozitiva

Negativa

Nevím
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- Samostatnost, zajišt ní základních pot eb a psychická jistota. 

- Nadm rná péče a zajišt ní materiálního zabezpečení. 

- Út k z patogenních vliv  rodiny. 

- Špatné zkušenosti provázeny z p stounské péče. 

- Rychlá pomoc dít ti a pro vysoce problémové d ti. 

15. Napište, jaká si myslíte, že jsou negativa na ústavní péči. 

 

V této otázce se také objevila jedna odpov ď nevím Ě4%ě a zbylé 

odpov di Ěř6%ě vyjád ím v následujících bodech: 

- Nejzákladn jším a nejvíce obsaženým negativem na ústavní péči u 

mnoha respondent  byl bez pochyby poznatek, že d ti nezažívají 

p irozené rodinné prost edí. 

- Ústavní péče postrádá individuální p ístup k dít ti. 

- St ídání vychovatel . 

- Velké skupiny d tí Ěnedostatek soukromí, šikana, p iučují se od d tí 

to, co ješt  neumí atd.ě. 

- Špatný psychický a emoční vývoj. 

- Odkázaní sami na sebe, nikdo se o n  podrobn  nestará– nemají 

k sob  blízkého člov ka. 

- Domy na p l cesty nejsou pro n  ešením – d ti nejsou vedeny 

k samostatnosti.  

- V ústavní péči chybí muži. Ěp stounkaě 

- D ti se neumí začlenit do systému, založit rodinu a hospoda it 

s pen zi. 
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4% 

Negativa

Nevím
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Závěr 

Nový systém náhradní rodinné péče se malými kr čky blíží 

ke znovuobnovení náhradní rodinné péče, která byla propracovaná do vpádu 

komunistického režimu, který tento systém úpln  zničil a zavedl ideologickou 

kolektivizaci, která ve st ípcích p etrvávala až do současnosti. Dnes je systém 

náhradní rodinné péče osvobozen od izolace sousedních zemí a je prov en 

adu let n kolika výzkumy a obohacen praxí mezinárodních model  z kterých 

m žeme čerpat. Ovšem p i nadm rném p ijímání model  ze zahraničí by se 

m lo postupovat obez etn , s citlivostí a ohledem k českým specifik m. Proto 

oceňuji současnou novelu, která není úpln  srovnatelná se systémy sousedních 

zemí.  

Z výzkumného šet ení vyplývá, že zavedené zm ny letošního roku 

v obsáhlé novele jsou z ad odborník  očekávané a p ízniv  vítané. Současný 

systém má stále adu mezer, které je pot eba doplnit. Lze jen očekávat 

postupem času viditelné a prosp šné rozdíly, které budou ov eny praxí. Dále 

výzkum potvrzuje, že nejv tšími pozitivy zm n je rodinné prost edí poskytnuté 

d tem a to i když bude krátkodobé, protože p stoun má prostor v novat se 

individuáln  dít ti na jeho pozitivním vývoji. Spolupráce a kontakt 

s biologickou rodinou je také kladn  hodnocen. Na p ístupu a informovanosti 

ve ejnosti má jistý vliv propagace medií, která je často zkreslená a spíše ke 

škod  než k prosp chu. Z výsledk  mého výzkumu jasn  vyplývá, že 

společnost není na zm ny v náhradní rodinné péči dostatečn  p ipravená a ani 

informovaná. Práv  dostatečná informovanost ve ejnosti m že pomoci p i 

hledání nových p stoun . P ijetí současné podoby p stounské péče by nem lo 

být zavrhováno. 

Sama jsem mohla nahlédnout do pár institucí, jak díky studiu, tak díky 

získání informací k vypracování mé práce. Navštívila jsem, jak ústavní péči 

v České republice, tak instituce zabývající se rodinnou péčí. V ústavní péči na 

m  prost edí p sobilo pozitivn  a p ízniv , d ti zde m ly dostatek materiálního 

zabezpečení, které je vid t hned na první pohled. Práv  tento fakt se objevil 
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mnohokrát ve výzkumu jako negativa ústavní péče a to zejména ve smyslu 

zkreslených p edstav o reálném život  t chto d tí. P i hlubším rozboru a 

ohledu na pozitivní vývoj dít te podložený mnoha výzkumy z ad odborník  

dopln ných o fakta vliv  rodiny na jedince je rodinný element v ústavní péči 

nenahraditelný. Je jen otázkou času, jak se ztotožní se zm nami zam stnanci 

ústav , sociální pracovníci a hlavn  d ti a za jaký čas u nás ústavní péče 

vymizí.  
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