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Posudek 

 

diplomové práce Štepánky Sauerové na téma 

 
„Pěstounská péče ve veřejném a soukromém právu“ 

 
 
Předložená diplomová práce obsahuje 87 výkladových stran včetně úvodu a závěru. Autorka 
systematicky utřídila svůj výklad do patnácti kapitol. První tři kapitoly v rozsahu třiceti stran 
věnuje otázkám obecným, historii pěstounské péče a pramenům pěstounské péče. Autorka se 
věnuje především výkladu pojmu pěstounské péče a vývoji tohoto pojetí v uplynulých cca 
čtyřiceti letech, dále pak podává výklad dalších právních forem náhradní péče o dítě, ať již jde 
o individuální péči nebo ústavní výchovu. Pokud jde o ústavní výchovu, věnuje jí autorka 
větší pozornost v souvislosti s kritikou, která po léta existovala a v poslední době zesílila. Již 
při těchto obecných výkladech autorka uvádí některá stanoviska ESLP týkající se ústavní 
výchovy. Tato stanoviska, jak potom autorka dále v práci uvádí, podstatně ovlivnila právní 
praxi i zákonodárnou činnost v oblasti náhradní péče o děti.  

Velmi svědomitě a přehledně je zpracována kapitola druhá, věnovaná historii pěstounské péče 
především na našem území. Pochopitelně, že autorka nemohla proniknout do některých 
podrobností náhradní rodinné péče o dítě. Na str. 18 v jedné větě se zmiňuje o institutu 
„svěření dítěte do výchovy jiného „občana“ než rodiče“ (srov. původní text zákona o rodině). 
Toto ustanovení totiž v praxi i v legislativě sehrálo v 60. letech velkou roli v praxi i v oblasti 
legislativy. Tehdejší § 45 zákona o rodině znamená zásadní průlom v těchto oblastech. Proto 
také v roce 1968 připravilo Ministerstvo spravedlnosti věcný záměr zákona o pěstounské péči. 
Současně toto ustanovení napomohlo svěřit děti „matkám“ v SOS dětské vesničce, která jen 
poměrně krátkou dobu existovala jako nestátní zařízení pro péči o opuštěné děti. Pokud jde o 
vesničky, připomínám ke str. 20 práce, že nadále i po roce 1974 vesnička v Doubí fungovala 
pod vedením tehdejšího KNV v Karlových Varech. Bylo tomu tak proto, že i pro tehdejší 
režim, který sice zrušil sdružení přátel SOS vesničky, bylo velmi obtížné rušit jednotlivá 
soudní rozhodnutí, kterými byly jednotlivé děti „matkám“ svěřeny do výchovy. I z tohoto 
hlediska byl někdejší průlom uvedením § 45 v zákoně o rodině velmi významný, dnes již 
historicky. Pro legislativu i praxi věnovanou pěstounské péči bylo pak důležité to, že v roce 
1968 vzniklo Ministerstvo práce a sociálních věcí a nastala tak možnost vrátit se k projektu 
zákona o pěstounské péči. Tento zákon měl velmi zajímavý další vývoj. Jeho pojetí 
pěstounské péče především jako dlouhodobé individuální rodinné péče, kde kromě 
materiálního zabezpečení a další pomoci i kontroly pěstounských rodin byla pozornost 
věnována především osobnostnímu i citovému rozvoji dítěte. Zákon byť skromně odměňoval 
i pěstouna za jeho práci a péči věnovanou cizímu dítěti, nikdy nepočítal s tím, že u pěstouna 
půjde o činnost výdělečnou. Tento zákon č. 50/1973 Sb. odpovídal tehdejší době, která se 
vyznačovala velkým zájmem o osvojení a pro některé zájemce bylo žádoucí i vhodné pečovat 
ve vlastní rodině též o dítě svěřené do pěstounské péče. Už v období mezi dvěma světovými 
válkami byla péče o děti na našem území považována za, do určité míry, činnost vyjadřující 
humánní postoj k opuštěným dětem.  U velké části obyvatelstva byla přítomnost dětí v rodině 
žádoucí, byla spíše samozřejmostí a smyslem života než prestižní a výdělečnou činností. 
Pěstounská péče jako především odborná, metodicky řízená činnost podrobovaná 
nejrůznějším spíše veřejnoprávním vlivům, nebyla známa. Proto období po vydání zákona o 
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pěstounské péči působil tento zákon i praxe velmi pozitivně a prostředky, které byly 
vynaloženy ze strany státu, byly úměrné.  

Autorka v kapitole 3.5 a násl. (str. 25 – 35), se věnuje rozboru zákona č. 401/2012 Sb., tj. 
zákonu, kterým byl novelizován zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Zákon 
o sociálně-právní ochraně přijatý v roce 1999, byl výsledkem především správného 
teoretického přístupu k oddělení soukromoprávní problematiky péče o děti a její problematiky 
veřejnoprávní. Soukromoprávní základy pěstounské péče byly zařazeny v roce 1998 do 
zákona o rodině a to novelou č. 91/1998 Sb. Veřejnoprávní otázky této péče pak byly 
upraveny ve zmíněném zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Tak došlo ke zrušení bývalého 
zákona o pěstounské péči.  

Zákon o sociálně-právní ochraně byl posléze, byť v krátké době, často novelizován, což 
v oblasti veřejného práva není nějakou zvláštností. Autorka ve své práci uvádí argumenty, 
které byly postupně shromažďovány proto, aby došlo k další novelizaci zákona o sociálně-
právní ochraně a to v oblasti veřejnoprávní. Jedním z argumentů pro přijetí nové úpravy bylo i 
to, že děti svěřené do pěstounské péče neměly dostatečný kontakt se svou původní rodinou. 
Tato kritika má samozřejmě něco do sebe a to proto, že pěstouni velmi často získali k dítěti 
značně silný citový vztah a dítětem toto bylo opětováno. Pěstouni nebyli totiž vedeni tak, aby 
se důsledně k dítěti chovali jako k dítěti cizímu. Táži se autorky: Vyplývá ze současné právní 
úpravy toto nové pojetí, aby pěstouni byli takto důsledně vedeni? Má jim být zdůrazňováno, 
že jsou placenými pečovateli o dítě, kteří mu zdůrazňují, že nenahrazují jeho rodiče a že 
eventuálně pobyt u nich je pouze přechodný a budou se vracet zpátky do své rodiny? 

Profesionální pěstounská péče je něčím úplně novým, pokud je takto pojímána, a je spíše 
institutem elementárně vzdáleným našim dosavadním představám. Připomínám toto zvláště 
vzhledem k poznatkům, které uplatňoval zesnulý prof. Matějček ve svých dílech věnovaných 
citové deprivaci v dětství. Nicméně zákon je přijat a zatím ne všechny jeho dopady jsou 
v praxi ověřeny a do praxe uvedeny. Autorka této diplomové práce velmi svědomitě tyto 
předpisy, které vytvořila novela zákona o sociálně-právní ochraně, rozpracovala, a jejich 
přijetí zdůvodnila citací názorů nejrůznějších autorit. Zřejmě teprve další praxe ukáže, jaký 
pokrok v pěstounské péči nová právní úprava vyvolá. Podle mého názoru se mohla autorka 
poněkud podrobněji vyjádřit k tomu, zda soukromoprávní základy pěstounské péče, položené 
v zákoně o rodině plně odpovídají poměrně rozsáhlému zásahu veřejného práva do tohoto 
institutu. Otázku je možno položit i jinak. Je pěstounská péče více soukromoprávním nebo 
veřejnoprávním institutem (de lege lata)? 

 Dále bych k práci uvedla, že autorka se zabývá ještě některou další problematikou, která 
s pěstounskou péčí souvisí. Práce vychází z bohaté literatury, kterou autorka pečlivě cituje na 
jednotlivých stránkách (uvádí celkem 144 citací a poznámek). Samozřejmě, že bych měla i 
více připomínek, ale nejsou tak významné. Jinak práci hodnotím naprosto pozitivně, je 
napsána velmi svědomitě, problematika je podána spíše popisně, i když některým 
problematickým otázkám, resp. s poukazem na ně, se autorka nevyhýbá. 

Proto doporučuji předloženou práci jako plně vyhovující k ústní obhajobě. 

Pro ústní obhajobu nechť si autorka připraví odpověď na otázku: „Které soukromoprávní 
otázky odpovědnosti za škodu se mohou vyskytnout v pěstounské péči? 

 

Předběžné hodnocení: velmi dobře 
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