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Úvod 
 

Pěstounská péče je v současné době velmi aktuálním tématem oblasti rodinného 

práva, které vzbuzuje bouřlivé emoce mezi odbornou i laickou veřejností. Již dlouhou 

dobu byla právní úprava pěstounské péče podrobována kritice. Po letech teoretických 

úvah, diskuzí a příprav došlo v této oblasti k řadě významných změn, které byly 

do právní úpravy promítnuty novým občanským zákoníkem a novelou zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí. Cílem těchto změn je snaha profesionalizovat pěstounskou 

péči, vytvořit z pěstounské péče významnou alternativu k ústavní péči, zefektivnit její 

fungování, snížit rizika neúspěchu v praxi a zvýšit zájem veřejnosti o tuto formu 

náhradní péče. V popředí všech úvah stojí především nejlepší zájem a blaho dítěte. 

Důraz je kladen na právo dítěte vyrůstat v rodinném prostředí a na poskytování pomoci 

rodině ohroženého dítěte. Ústavní péče je považována za poslední možné řešení, které 

je přijatelné jen v případě, že veškerá jiná opatření včetně náhradní rodinné péče selžou.  

 Autorka práce člení text do 17 kapitol, které jsou pro přehlednost dále vnitřně 

členěny.           

 První kapitola má být úvodem do problematiky náhradní péče. Autorka se v ní 

bude stručně zabývat jednotlivými formami náhradní rodinné a ústavní péče. Dále se 

bude věnovat pěstounské péči, vymezí její pojem, účel a také postavení v rámci 

ostatních typů náhradní péče.          

 Druhá kapitola představuje historický exkurs do jednotlivých fází vývoje 

pěstounské péče od nejstarších dob do současnosti. Autorka se zaměří na důležité 

historické mezníky, které ovlivnily chápání institutu pěstounské péče.    

 Třetí kapitola bude věnována vnitrostátním a mezinárodním pramenům právní 

úpravy pěstounské péče. Nebude opomenuta ani judikatura Evropského soudu pro 

lidská práva a Ústavního soudu. Konkrétní rozsudky těchto soudů budou tematicky 

začleněny do jednotlivých kapitol práce. Dále bude kladen důraz na okolnosti vzniku 

zákona č. 401/2012 Sb., který vnesl řadu změn do zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí. Pozornost bude věnována také zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému 

zákoníku, který nabyde účinnosti dne 1. 1. 2014.      

 Těžiště práce tvoří kapitoly čtyři až čtrnáct, které obsahují právní úpravu 

pěstounské péče de lege lata, a to z hlediska práva soukromého i veřejného. Autorka se 
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zde bude zabývat předpoklady vzniku, zrušení a zániku pěstounské péče. Dále bude 

věnovat pozornost formám pěstounské péče a jejímu obsahu. Bude se také zabývat 

institutem předpěstounské péče, zprostředkováním pěstounské péče, řízením o svěření 

dítěte do pěstounské péče, dávkami pěstounské péče, státním příspěvkem, kontrolou 

pěstounské péče, metodami a nástroji sociální práce. V těchto kapitolách autorka bude 

věnovat pozornost zejména oblastem, kde došlo ke změnám oproti předchozí právní 

úpravě.         

 Patnáctá kapitola bude obsahovat stručný výklad zahraniční právní úpravy ve 

vybraných státech, kterými budou Velké Británii a Rakousko.   

 Šestnáctá kapitola má shrnout přínos právní úpravy pěstounské péče v novém 

občanském zákoníku a novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.    

 Poslední, sedmnáctá kapitola bude obsahovat úvahy de lege ferenda, zejména 

v souvislosti s připravovaným zákonem o zvláštních řízeních soudních. 

Autorka práce si vytýká za cíl popsat a analyzovat současnou veřejnoprávní i 

soukromoprávní úpravu pěstounské péče. Ačkoliv tento právní institut úzce souvisí 

s dalšími oblastmi rodinného práva, v nichž také došlo k zásadním změnám, vzhledem 

k omezenému rozsahu této práce se bude nutné omezit pouze na aspekty, které se 

pěstounské péče nejblíže týkají.       

 Dále se autorka chce pokusit o komparaci platných právních předpisů 

s předchozí právní úpravou, s důrazem na přijaté změny a jejich dopad v praxi. Při 

tvorbě práce bude čerpat nejen z odborné literatury, ale zejména z právních předpisů, 

jejich důvodových zpráv, vnitřních instrukcí a metodických doporučení MPSV a také 

z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České republiky.      
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1. Pěstounská péče 

1.1 Náhradní péče 
 

„Člověk je na této planetě zajisté nejúspěšnějším živočišným druhem. Příroda ho 

stvořila nedokonalým, ale několikrát ho pojistila. Když selže vlastní rodičovství, 

nenechá lidské potomstvo na holičkách, nýbrž pojistí je rodičovstvím novým, stejně 

biopsychickým jako to vlastní, stejně přírodním a přirozeným, stejně pravým – ba 

pravějším, neboť pomáhajícím a vpravdě záchranným.“1     

 Rodina jako základní prvek společnosti představuje nejpřirozenější prostředí pro 

výchovu dětí. Zejména v emocionální oblasti je její funkce nezastupitelná. „Rodina 

poskytuje zázemí, bezvýhradné přijímání, podporu a pomoc, potřebu klidu a uvolnění, 

potřebu sdílení zážitků, společných perspektiv a plánů, potřebu vztažnosti sebe 

k něčemu trvalému, jistému a nerecipročnímu.“2 Mohou však nastat případy, kdy rodina 

výchovnou funkci neplní. Příčiny jejího selhání můžeme rozlišovat na subjektivní a 

objektivní. Rodiče se buď o dítě starat nemohou (např. zemřeli, jsou nemocní nebo ve 

výkonu trestu odnětí svobody), nechtějí se starat (neprojevují o dítě zájem, i když jim v 

tom nic nebrání) nebo to neumějí (zejména mladí, nezralí, nezodpovědní rodiče, popř. 

rodiče jiného etnika).3 Tehdy je třeba zajistit péči o dítě jiným, náhradním způsobem. 

 Náhradní péče představuje péči o dítě zajišťovanou jinou osobou než rodičem 

dítěte, do níž bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu.       

 Rozlišujeme dva typy náhradní péče. Na jedné straně je to náhradní rodinná 

péče, která zahrnuje kromě pěstounské péče také osvojení, poručenství a svěření dítěte 

do péče jiné fyzické osoby než rodiče. Dále je to náhradní výchovná péče, kterou se 

rozumí ústavní výchova, ochranná výchova a péče o děti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc.          

 Umístění dítěte do náhradní péče představuje z hlediska kvality jeho života a 

vývoje zásadní zásah. Při výběru optimálního typu náhradní péče pro konkrétní dítě je 

proto třeba mít vždy na zřeteli jeho zájem a blaho. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

                                                 
1 MATĚJČEK, Zdeněk – KOLUCHOVÁ, Jarmila. Osvojení a pěstounská péče. 1. vyd. Praha: Portál, 
2002, s. 103. 
2 WESTPHALOVÁ, Lenka.  Základní východiska pro studium rodiny z pohledu práva. In Pocta Sentě 
Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 596. 
3 DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální diagnóza a výběr dětí do náhradní rodinné péče. Populační zprávy. Praha: 
1972, s. 24.  
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zákoník (dále NOZ) upravil hierarchii postupů a opatření pro zajištění péče o ohrožené 

dítě.4 Základem je preference výchovy dítěte jeho vlastní rodinou. Pokud rodina ve své 

funkci selhává, je třeba jí poskytnout odbornou pomoc, aby dítě mohlo v rodině zůstat. 

Pokud není možné sanovat prostředí rodiny, je třeba zajistit náhradní péči v prostředí, 

které rodinu co nejvíce připomíná prostřednictvím náhradní rodinné péče. 

Upřednostňují se přitom osoby z nejbližšího okolí dítěte (příbuzní či osoby blízké), 

pokud to není v rozporu se zájmy dítěte. Až posledním řešením je umístění dítěte do 

ústavní péče, která musí mít vždy dočasný charakter. 

1.2 Pěstounská péče - pojem a účel  
  

 Pěstounská péče bývá nejčastěji definována jako „zvláštní forma státem 

zprostředkovávané, řízené a kontrolované náhradní výchovy v rodině nebo prostředí 

rodinu připomínajícím, zabezpečovaná též ze strany státu hmotnou podporou.“5

 Představuje institut rodinného práva, jehož účelem je překlenout různě dlouhý 

časový úsek, kdy se o dítě nemohou řádně postarat jeho rodiče. Pěstounská péče má ve 

své podstatě dočasný charakter. V ideálním případě by se dítě mělo vrátit zpět do 

původní rodiny, poté co pomine překážka, která bránila rodičům v osobní péči o něj.6 

Pokud to není možné, přichází v úvahu další forma náhradní rodinné péče, osvojení. Ne 

všechny děti jsou však pro osvojení vhodné (např. z důvodů zdravotních či 

psychických), a pro ně je pěstounská péče vhodnějším řešením než umístění do ústavní 

péče. Nejdéle může dítě setrvat v pěstounské péči do dosažení zletilosti, poté dochází 

k zániku pěstounské péče a z ní vyplývajících práv a povinností. Pěstounská péče má 

vždy přednost před umístěním dítěte do ústavní péče.      

 V České republice dosud převládalo tradiční pojetí pěstounské péče, kdy se kladl 

důraz na vytvoření dlouhodobého stabilního prostředí pro dítě v pěstounské rodině.7 

Vztahy mezi pěstouny a dítětem se velmi blížily adopci, děti si s pěstouny vytvořily 

                                                 
4 § 958 odst. 1 a 2 NOZ: „Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit 
dítě do osobní péče pěstounovi. Pěstounská péče má přednost před péči o dítě v ústavní výchově.“ 
5 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče a její místo v rámci institutů náhradní výchovy v právním 
řádu České republiky. Právny obzor: časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: 
Slovenská akadémia vied, 2001, roč. 84, č. 5, s. 446.   
6 § 959 NOZ. 
7 Toto souvisí s původní právní úpravou v zákoně č. 55/1973 Sb., o pěstounské péči, v němž bylo 
výslovně stanoveno, že pěstounská péče má dlouhodobý charakter. Po zrušení tohoto zákona nová právní 
úprava již tento znak nepřevzala, v praxi však byl nadále uplatňován.   
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hluboké citové pouto, které často přetrvávalo i po skončení pěstounské péče. Příliš se 

tento přístup nezměnil ani v souvislosti s pozdějším právním zakotvením pěstounské 

péče na přechodnou dobu a tento institut v praxi nebyl dosud příliš využíván.   

 Při pěstounské péči na rozdíl od osvojení nedochází ke změně statusu dítěte. 

Mezi pěstounem a dítětem vzniká vztah, který je odlišný od vztahu rodiče a dítěte. 

Pěstoun o dítě osobně pečuje a rozhoduje o něm v běžných záležitostech. Rodiče dítěte 

však obvykle zůstávají nositeli rodičovské zodpovědnosti a mají také vyživovací 

povinnost. Je důležité, aby nedošlo k přetrhání vztahů dítěte s jeho rodiči a dalšími 

příbuznými, ale naopak by tyto vazby měly být zachovány a podporovány. Každé dítě 

vyrůstající v náhradní péči má právo znát svůj původ, kdo byli jeho rodiče a jaká byla 

jejich rodinná situace. Rodiče dítěte mají právo na osobní i jiný kontakt s dítětem, 

pokud to není v rozporu se zájmy dítěte.  

1.3 Další formy náhradní péče o dítě  

1.3.1 Osvojení  
 

 Podstatu institutu osvojení stanoví zákon č. 94/1963 Sb., o rodině (dále ZOR) v 

§ 63 odst. 1. „Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je 

mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský.“ 

Tímto se osvojení významně liší od ostatních druhů náhradní rodinné péče. Osvojením 

zanikají všechna práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou případně 

opatrovníkem nebo poručníkem, a vznikají nová mezi osvojencem a osvojitelem. 

Osvojenec také získává osvojitelovo příjmení. Z tohoto je patrné, že osvojení 

představuje formu náhradní rodinné péče, která se nejvíce blíží výchově v biologické 

rodině dítěte.           

 Zákon dále zakotvuje požadavek přiměřeného věkového rozdílu mezi 

osvojencem a osvojitelem. Oproti pěstounské péči je vyloučeno osvojení mezi 

sourozenci a příbuznými v přímém pokolení. Společně dítě mohou osvojit pouze 

manželé, a pokud je osvojitelem pouze jeden z nich, vyžaduje se stejně jako u 

pěstounské péče souhlas druhého manžela (výjimky stanoví zákon).8 

 K osvojení je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte. Zákon stanoví, že pokud 

                                                 
8 § 66 odst. 2 ZOR. 
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jsou zákonným zástupcem rodiče dítěte, jejich souhlas se nevyžaduje, pokud nemají o 

dítě zjevně zájem.9 Souhlas rodičů také není třeba, pokud dají písemný souhlas 

k osvojení předem bez vztahu ke konkrétním osvojitelům. K osvojení je pak nutný 

souhlas opatrovníka dítěte.          

  Zákon vyžaduje k osvojení souhlas nezletilého rodiče dítěte, i když není 

zákonným zástupcem dítěte, případně souhlas dítěte, pokud je schopno posoudit dosah 

osvojení. V případě osvojování dítěte do ciziny také souhlas Úřadu pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí.        

 Dříve než soud rozhodne o svěření dítěte, musí dítě strávit nejméně 3 měsíce 

v péči zájemce o adopci. Na rozdíl od pěstounské péče je tedy preadopční péče 

obligatorní podmínkou k uskutečnění adopce.     

 Zákon rozlišuje dva druhy osvojení. Zrušitelné osvojení lze do budoucna 

z důležitých důvodů soudně zrušit. Návrh na zrušení mohou podat osvojenec nebo 

osvojitel. Mezi osvojencem a jeho původní rodinou tak znovu vzniknou vzájemná práva 

a povinnosti a osvojenec bude mít své původní příjmení.    

 Druhou formou je nezrušitelné osvojení. Takto mohou dítě osvojit jen zákonem 

stanovené osoby. Jsou to manželé, jeden z manželů, který žije s rodičem dítěte 

v manželství a pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Výjimečně to může být 

i osamělá osoba, pokud bude osvojení ku prospěchu dítěte. Takto osvojit lze pouze dítě, 

které je starší 1 roku. Rozhodnout o nezrušitelnosti osvojení může soud i dodatečně, do 

doby než osvojenec dosáhne zletilosti.        

  Zvláštní úpravu má mezinárodní osvojení. Podle Úmluvy o právech dítěte10 

(dále Úmluva) smluvní státy uznávají, že: „Osvojení v cizí zemi lze považovat za 

náhradní způsob péče o dítě, pokud dítě nemůže být předáno do výchovy v zařízení péče 

o děti nebo v rodině osvojitele nebo o ně nemůže být pečováno jiným vhodným 

způsobem v zemi původu.“11 Z toho vyplývá, že mezinárodní osvojení má subsidiární 

charakter, využívá se až po selhání pokusů o zajištění péče o dítě na území České 

                                                 
9 § 68 odst.1 ZOR: „Má se za to, že nezájem rodiče o dítě je zjevný, trvá-li alespoň 3 měsíce od 
posledního projeveného opravdového zájmu. Nelze-li však v chování rodiče spatřovat hrubé porušování 
jeho povinností, je třeba, aby byl orgánem sociálně-právní ochrany dětí poučen o možných důsledcích 
svého chování a aby od takového poučení uplynuly alespoň 3 měsíce. Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
je povinen poskytnout rodiči nejpozději po tomto poučení poradenství a pomoc za podmínek stanovených 
jiným právním předpisem.“ 
10 Ve Sbírce zákonů byla uveřejněna sdělením č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte.  
11 Čl. 21 písm. c) Úmluvy. 
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republiky a uskutečňuje se v zájmu dítěte. Ústředním orgánem pro plnění úkolů 

v oblasti mezinárodního osvojení je Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem 

v Brně. 

1.3.2 Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče  
 

Tento institut náhradní rodinné péče upravuje ZOR v § 45. Jeho cílem je zajistit 

dítěti osobní péči namísto rodičů, kteří mu ji nejsou schopni poskytnout. Jedná se o 

dočasné řešení krizové situace v rodině a předpokládá se, že poté, co pominou 

nepříznivé okolnosti, dítě se bude moci vrátit zpět do své rodiny.   

 Jinou fyzickou osobou je taková osoba, která je schopna poskytnout záruku 

řádné výchovy dítěte. Obvykle je upřednostňována osoba, která má k dítěti příbuzenský 

vztah (zejména prarodiče nebo zletilí sourozenci dítěte), ale při rozhodování je vždy 

nutné klást důraz na zájmy dítěte a zohledňuje se též jeho názor. Osoba, které má být 

dítě svěřeno, musí se svěřením dítěte do péče souhlasit.    

 Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby stanoví rozsah 

práv a povinností osoby vůči dítěti. Jde zejména o povinnost pečovat o dítě a zastupovat 

ho v běžných záležitostech. Pokud soud nerozhodne jinak, mají rodiče zachovánu 

rodičovskou zodpovědnost vůči dítěti a jsou jeho zákonnými zástupci.  V důsledku 

svěření dítěte do péče dochází však k omezení práv a povinností rodičů vůči dítěti. 

Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá i nadále.  

1.3.3 Poručenství  
 

Další formou náhradní rodinné péče je poručenství, za podmínky, že poručník o 

dítě osobně pečuje. Institut poručenství byl do ZOR12 vnesen novelou z roku 1988. Jeho 

účelem je zejména chránit zájmy nezletilého dítěte, pokud jejich ochrana nemůže být 

zajištěna v podobě rodičovské zodpovědnosti.     

 Poručníka stanoví soud v případě, že rodiče dítěte zemřeli, byl jim pozastaven 

výkon jejich rodičovské zodpovědnosti nebo nemají plnou způsobilost k právním 

úkonům.          

 Poručníkem je obvykle ustanovena osoba, kterou doporučili rodiče, pokud to 

                                                 
12 § 78 a násl. ZOR. 
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není v rozporu se zájmy dítěte. Pokud nikdo doporučen nebyl, stává se poručníkem jiná 

vhodná osoba, přičemž soud dává přednost osobám příbuzným nebo blízkým dítěti. 

Pokud nemůže být žádná z těchto osob poručníkem, soud jím ustanoví orgán sociálně-

právní ochrany dětí (dále OSPOD).        

 Povinností poručníka je místo rodičů dítě vychovávat, zastupovat ho a spravovat 

jeho majetek. Tím, že o dítě osobně pečuje a naplňuje všechny složky rodičovské 

zodpovědnosti, nastupuje na místo rodičů v téměř celém rozsahu. Na vztahy mezi 

poručníkem a dítětem se přiměřeně vztahují ustanovení o právech a povinnostech rodičů 

a dětí, poručník však nemá vůči dítěti vyživovací povinnost. Rozhodování poručníka 

v podstatných věcech týkajících se dítěte musí schválit soud.    

 Zákon v souvislosti s pravidelným dozorem soudu nad výkonem poručenství 

ukládá poručníkovi zvláštní povinnosti, spočívající zejména v podávání zpráv o 

poručenci a vyúčtování správy jeho jmění. Za určitých okolností může být povinnosti 

vyúčtování zproštěn. Může mu být též přiznána přiměřená odměna za správu jmění, 

pokud je spojena se značnou námahou.     

 Poručenství může zaniknout dosažením zletilosti poručence, odvoláním 

poručníka (pokud se stal nezpůsobilým pro výkon funkce nebo porušoval své 

povinnosti) nebo zproštěním poručenství soudem (na návrh poručníka).   

 Podobně jako pěstoun je poručník zabezpečen dávkami pěstounské péče. 

1.3.4 Ústavní výchova  
 

„Nařízení ústavní, případně ochranné výchovy je po zbavení rodičovské 

zodpovědnosti druhým nejzávažnějším zásahem do rodinných vztahů.“13 Ústavní 

výchovu je nutno považovat za sankční a subsidiární institut, který se použije v případě, 

pokud nelze situaci řešit jiným méně závažným zásahem do rodinného života dítěte. 

 Důvody pro umístění dítěte do ústavní výchovy upravuje § 46 ZOR.  Jedná se o 

situaci, kdy došlo k vážnému ohrožení nebo narušení výchovy dítěte nebo pokud rodiče 

nemohou z jiných závažných důvodů výchovu dítěte zabezpečit. Pokud je to v zájmu 

dítěte nutné, nemusí umístění do ústavní výchovy předcházet jiná výchovná opatření.  

Dále je stanoveno, že: „Za vážné ohrožení nebo vážné narušení výchovy dítěte se 

nepovažují nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte nebo 
                                                 
13 FIALA, Josef et al. Občanské právo. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 2012, s. 920.   
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osob, kterém bylo dítě svěřeno do péče, jestliže jsou jinak tyto osoby nebo rodiče 

způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnit povinnosti vyplývající z jejich 

rodičovské zodpovědnosti.“ 14 

  Ústavní výchova má subsidiární charakter, přichází v úvahu až poté, co nelze 

dítěti zajistit náhradní rodinnou péči nebo péči v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc. Ústavní výchovu lze nařídit nejdéle na 3 roky, tuto lhůtu lze opakovaně 

prodloužit, pokud důvody stále trvají. Soud ústavní výchovu zruší, pokud pominou její 

důvody nebo pokud lze dítě umístit do náhradní rodinné péče.  

Tato úprava ústavní výchovy byla v téměř totožné formulaci převzata NOZ, 

jehož důvodová zpráva odkazuje v této souvislosti na judikaturu Evropského soudu pro 

lidská práva (dále ESLP), zejména na rozsudky Wallová a Walla proti České republice 

ze dne 26. října 2006 a Havelka a ostatní proti České republice ze dne 21. června 2007. 

V těchto případech byly děti soudem svěřeny do ústavní výchovy z důvodů 

neuspokojivých ekonomických a sociálních podmínek rodiny.     

 Ve věci Wallová a Walla byla ústavní výchova pěti dětí nařízena z důvodu, že 

členové rodiny obývali nevyhovující byt, neboť bydleli ve výkupně sběrných potravin. 

U dvou dětí navíc bylo rozhodnuto, že se k jejich osvojení nevyžaduje souhlas rodičů. 

 Ve věci Havelka rodiče údajně podle zpráv opatrovníka požívali nadměrné 

množství alkoholu, nebyli schopni splácet dluhy, hrozilo jim vystěhování, do bytu 

nebyly zajištěny dodávky energie, byla s nimi problematická spolupráce atd. Na základě 

výše uvedeného měly vnitrostátní soudy za prokázané, že rodiče ve výchově selhali a 

rozhodly o umístění dětí do ústavní výchovy.      

 V obou případech ESLP rozhodl, že došlo k porušení článku 8 Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod. Úmluva stanoví, že každý má právo na 

respektování svého rodinného života a státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva 

zasahovat s výjimkou případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné 

v demokratické společnosti v zájmu zdraví, morálky nebo ochrany práv a svobod 

jiných. Soud uvedl, že násilné odnětí dítěte biologickým rodičů nelze odůvodnit pouze 

tím, že existuje možnost dítě umístit do vhodnějšího prostředí z hlediska jeho výchovy. 

Zásah do práva na společný život rodičů a dětí v podobě ústavní výchovy lze provést 

jen tehdy, pokud je skutečně nezbytný vzhledem k okolnostem daného případu, které je 

                                                 
14 § 16 odst. 1 ZOR. 
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třeba důkladně zhodnotit. Dále uvedl, že nedostatečná spolupráce rodičů s příslušnými 

orgány nemůže být rozhodující skutečností a nezbavuje orgány povinnosti k provedení 

opatření za účelem zachování rodinného vztahu.      

 Při svém rozhodování soud několikrát odkázal na své rozhodnutí ve věci 

Kutzner proti Německu ze dne 26. 2. 2002.  Zde byli stěžovateli lehce mentálně 

postižení manželé, kteří jinak řádně pečovali o dvě děti. S odkazem na nedostatečnou 

intelektuální kapacitu byli soudně zbaveni rodičovských práv a děti byly umístěny do 

náhradní péče. ESLP tehdy konstatoval porušení článku 8 Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod, neboť zásah v podobě oddělení dětí od rodičů nebyl 

přiměřený sledovanému cíli, kterým bylo umístit dítě do vhodnějšího prostředí.  

 Touto tematikou se zabývají i další rozsudky ESLP, např. rozsudek ve věci 

Eriksson proti Švédsku ze dne 22. 6. 1989 nebo rozsudek ve věci Ignaccolo-Zenide 

proti Rumunsku ze dne 25. 1. 2000.        

 V této souvislosti je také třeba zmínit stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 

202/2010, kde je uvedeno, že důvodem pro nařízení ústavní výchovy dítěte nemohou 

být samy o sobě materiální nedostatky rodiny, zejména špatné bytové poměry. V první 

řadě je třeba přijmout opatření ke zlepšení bytových a materiálních podmínek rodiny, a 

teprve pokud tato opatření nevedou k danému cíli, lze nařídit ústavní péči.      

Mezi zařízení, v nichž je uskutečňována ústavní péče, patří kojenecké ústavy a 

dětské domovy pro děti do 3 let věku, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské 

domovy se školou, výchovné ústavy a domovy pro osoby se zdravotním postižením.  

 Mimo systém těchto zařízení stojí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Tato zařízení představují mezistupeň mezi náhradní rodinnou péči a ústavní výchovou. 

Podle § 42 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále ZSPOD) 

poskytují pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo 

příznivý vývoj vážně ohrožen anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-

li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo 

v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. 

V těchto zařízeních je dětem poskytnuto uspokojení základních životních potřeb, 

ubytování, zdravotní, psychologická a jiná obdobná péče.  Na rozdíl od pěstounské péče 

do těchto zařízení může být dítě umístěno rozhodnutím soudu nebo na základě žádosti 

rodičů, OSPOD, dítěte nebo osoby, která opuštěné dítě nalezla. Mediálně nejznámějším 
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zařízením je Klokánek. Bližší úprava je obsažena v interních předpisech Ministerstva 

práce a sociálních věcí (dále MPSV).15 

2. Historie pěstounské péče  
 
 Problematika nechtěných a opuštěných dětí a péče o ně je stejně stará jako 

lidstvo samo. Způsoby jejího řešení obvykle závisely na stupni vývoje lidské civilizace.

 Cílem následujícího exkursu do jednotlivých historických etap vývoje 

pěstounské péče je zachytit historicky podmíněné změny v pojetí péče o opuštěné děti.  

2.1 Kořeny pěstounské péče 
 

Obecně se dá říci, že člověk, jakožto tvor společenský, se vyznačuje mimo jiné 

také určitou měrou empatie, sounáležitosti a solidarity se členy společenství, ke kterému 

náleží. V nejstarších dobách, pokud se biologičtí rodiče nemohli z nejrůznějších důvodů 

starat o svého potomka, ujali se dítěte obvykle nejbližší příbuzní či jiní příslušníci 

kmene nebo klanu, případně i zcela cizí osoby motivované jen snahou pomoci. 

 Za jednu z prvních dochovaných zmínek o odložených dětech můžeme 

považovat například starověký mýtus o zakladatelích Říma. Dvojčata Romulus a Remus 

byli po narození vhozeni do řeky Tibery, odkud je zachránila vlčice a později byli 

nalezeni pastýřem, který je vychoval až do dospělosti.16 Dalšími opuštěnými antickými 

mýtickými postavami byly např. Héfaistos nebo král Oidipus.     

 Ne všechny děti však měly takové štěstí, aby se jich někdo ujal. Často se stávalo, 

že vážné důvody rodičů (chudoba, nemanželský původ dítěte, zdravotní obtíže, smrt 

partnera atd.) vedly k tomu, že děti byly po narození zabíjeny, ponechány v pustině 

napospas smrti či prodávány do otroctví. Docházelo k tomu tajně, neboť tato jednání 

byla společensky odsuzovaná a postihovaná.     

 Za nejpravděpodobnější předchůdkyně pěstounské péče bývají považovány 

placené kojné, které se objevují již ve starověkém Řecku a Římě. Shromažďovaly se 

pod sloupem zvaným Columma Lactaria a nabízely ženám patricijských rodin za úplatu 

                                                 
15 Metodické doporučení MPSV č. 1/2011 k některým otázkám spojeným s provozem a financováním 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. [online] [cit. 2013-02-10]. Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/10314/Metodicke_doporuceni_MPSV_c1-2011-ZDVOP.pdf>.  
16 HOVORKA, Daniel. Některé aspekty sociálních služeb: pěstounská péče v proměnách času. Veřejná 
správa, 2006, roč. 17, č. 51-52, s. 30.  
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kojení a péči o jejich děti. Tyto služby byly velmi žádané vzhledem k obavám ze 

zpronevěření se ideálu ženské krásy, který se neslučoval s těhotenstvím, porodem a 

kojením. Kojné také pečovaly o opuštěné a osiřelé děti. Jejich existence přetrvávala i ve 

středověku, kdy je využívaly zejména rodiny z vyšších společenských vrstev a posílaly 

k nim své děti na dva roky na venkov.       

 První pokus o komplexnější řešení problematiky péče o opuštěné a osiřelé děti 

představuje vznik nalezinců. Bývají považovány za předchůdce současných ústavních 

forem náhradní péče a jsou spjaty zejména s institutem adopce. První nalezinec zvaný 

Xenodochium byl založen v Miláně v roce 787, brzy následovaly další, zejména v Itálii 

a Francii. Nejznámější byl nalezinec založený papežem Inocencem III. v Římě, kde se 

nacházel také předchůdce dnešních tzv. babyboxů. Jednalo se o jakési otáčedlo, které 

bylo umístěno u vchodu. Matky mohly do něj anonymně odložit své děti a zvonečkem 

přivolat personál, který dítě převzal.17 Nalezince se však potýkaly s řadou problémů, ať 

se již jednalo o nedostatek financí (převážně milodary), nedostačující péči či vysokou 

úmrtnost dětí, a proto byly často zavírány. Velký význam měly zejména v období válek 

a epidemií. V českých zemích se první nalezince začaly objevovat po třicetileté válce a 

v období osvícenství došlo k velkému nárůstu jejich počtu.18 Roku 1789 byl založen 

Pražský nalezinec, který byl financován Zemským fondem.  

2.2 Renesance pěstounské péče v 19. století 
  

 V 19. století došlo ke změně přístupu k péči o opuštěné děti. Významně se o to 

zasloužil švýcarský edukační a sociální reformátor Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 

1827). Na základě jeho pokrokových názorů na péči o děti založených na zkušenostech 

ze sirotčinců dochází i u nás k odklonu od výchovy dětí ve velkých ústavech ve 

prospěch výchovy v náhradních rodinách, které umožňují všestranný a harmonický 

rozvoj osobnosti dítěte.           

 Nejmenší děti byly dávány do péče kojným, které nyní začaly být oficiálně 

nazývány jako „pěstounky“. Kojné už tedy neposkytovaly služby jen vyšším vrstvám, 

ale staly se alternativou k nalezincům. Byli jim svěřováni do péče zdraví novorozenci 

                                                 
17 BUBLEOVÁ, Věduna. Historický vývoj péče o opuštěné děti. Náhradní rodinná péče. 2000,  roč. 3, č. 
1, s. 194. 
18 Jedním z nejstarších ústavů byl pražský Vlašský špitál (Pro deo et paupere), který byl založen v roce 
1575.  



 15

obvykle ve věku osmi dnů. Pěstounka musela samozřejmě splňovat určité požadavky, 

mezi které patřil dobrý zdravotní stav (zejména schopnost kojit), majetnost a mravní 

zachovalost, která se prokazovala tzv. vysvědčením mravnosti. Obvykle se však jednalo 

o chudou ženu žijící na venkově, pro kterou toto byl způsob přivýdělku. Za péči totiž 

dostávala finanční odměnu odstupňovanou podle věku dítěte, která s přibývajícím 

věkem klesala. Po dosažení šestého roku věku dítěte pěstounský poměr zanikl a dítě 

buď zůstávalo dále u pěstounky, ale nyní už bezplatně, nebo se vracelo zpět do 

nalezince. Odtud bylo posláno do domovské obce, která měla povinnost se o něj 

postarat.           

 Institut pěstounek se již ve své době setkával s pozitivním i negativním 

hodnocením. Oproti názorům upřednostňujícím individuální výchovu v rámci rodiny 

před kolektivní výchovou v ústavu se začaly objevovat i názory, že pěstounství je 

škodlivé pro náhradní matky i děti a je zároveň proti přirozenosti a Bohu (např. J. A. 

Komenský).19          

 Slabinou byla zejména nedostatečná kontrola výběru pěstounek a samotného 

výkonu pěstounské péče. Děti u pěstounů často vyrůstaly v neuspokojivých životních 

podmínkách a jejich návrat po skončení pěstounské péče zpět do nalezinců měl 

negativní vliv na psychiku a způsoboval jim řadu deprivací.     

 Pěstounský (schovanecký) poměr upravoval Všeobecný občanský zákoník č. 

946/1811 Sb. z. s.           

 V roce 1868 byl přijat zemský Chudinský zákon č. 59 čes. z. z., na jehož základě 

došlo ke zřízení okresních sirotčinců a jiných sociálních ústavů. Zakládal též povinnost 

domovských obcí pečovat o sirotky.        

 Roku 1902 byl založen Zemský sirotčí fond, který sloužil k vyplácení příplatků 

pro pěstounské rodiny za péči o svěřené opuštěné nebo zanedbané děti.      

2.3 Rozkvět pěstounské péče v období první republiky 
  

 Období vzniku Československé republiky znamenalo pro pěstounskou péči další 

rozmach. Její důležitost mezi ostatními formami péče o opuštěné děti rostla. Do popředí 

zájmu právní úpravy se dostala zejména snaha zabezpečit kontrolu osob pěstounů i 

                                                 
19 MATĚJČEK, Zdeněk a kol. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. 
vyd. Praha: Portál. 1999, s. 26. 
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výkonu pěstounské činnosti.        

 Prověřování pěstounů zajišťoval zákon č. 256/1921 Sb. z. a n., o ochraně dětí 

v cizí péči a dětí nemanželských. Zároveň poskytoval sociálně-právní ochranu dětem do 

čtrnácti let věku, které mohly být přijaty do cizí péče jen na základě povolení 

příslušného státního orgánu.         

 V oblasti manželského a rodinné práva nadále platila úprava Všeobecného 

občanského zákoníku z roku 1811. Došlo však ke změně názvů některých institucí, 

Česká zemská komise pro péči o mládež byla přejmenována na Zemské ústředí péče o 

mládež a Okresní komise pro péči o mládež na Okresní péči o mládež.   

 V tomto období můžeme rozlišovat 4 typy pěstounské péče.  

 Prvním typem byla tzv. „nalezenecká“ pěstounská péče, do které byly svěřovány 

za úplatu děti z nalezinců a sirotčinců na dobu určitou do deseti až šestnácti let věku 

dítěte a pak byly vraceny zpět do ústavu. Dozor nad péčí o děti konal ústav na základě 

tzv. ústavního poručenství.        

 Druhým typem byla pěstounská péče řízená a kontrolovaná spolky Okresní péče 

o mládež (dále OPM). Tyto spolky vznikaly od roku 1902 jako dobrovolná občanská 

sdružení osob pomáhajících opuštěným dětem a později povýšily na orgány veřejné 

správy. Do pěstounské péče mohlo být dítě přijato s povolením okresního soudu, resp. 

OPM. Pěstoun potřeboval pro výkon pěstounské péče povolení, kterým byla tzv. 

pěstounská knížka. Byla to záruka, že splňuje zákonem stanovená kritéria, například 

osobnostní předpoklady, zdravotní stav, dobré majetkové a rodinné poměry. Výkon 

pěstounské péče bez povolení bylo přestupkem, případně trestným činem. Dozor nad 

výchovou dětí do čtrnácti let věku, které byly v náhradní péči pěstounů nebo dětských 

ústavů, vykonávaly okresní soudy, které však mohly tuto povinnost přenést na spolek 

OPM. Samotný dozor vykonávali dozorčí důvěrníci, jmenovaní okresními soudy.20 

Tento typ pěstounské péče upravoval výše uvedený zákon č. 265/1921 Sb. z. a n., o 

ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských a prováděcí vládní nařízení č. 29/1930 Sb. 

z. a n.             

 Třetím typem byla pěstounská péče v tzv. rodinných koloniích. Jednalo se o 

skupinu zhruba patnácti až dvaceti rodin žijících na určitém území, kterým pravidelně 

pomáhali a kontrolovali je sociální pracovníci. Jednalo se o předchůdce dnešních SOS 

                                                 
20 NOVOTNÁ, Věra. K problematice pěstounské péče. Právo a rodina. 2010, roč. 12, č. 10, s. 7-9. 
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vesniček.          

 Čtvrtým typem byla pěstounská péče vzniklá na základě soukromé dohody mezi 

pěstouny a rodiči bez soudního jednání. Postupně byly děti svěřovány převážně 

příbuzným. Tento typ pěstounské péče jako jediný přetrval i do 70. let.    

 Dalšími zákony týkajícími se sociálně-právní ochrany dětí byly zákon č. 

117/1927 Sb., o cikánských dětech, zákon č. 4/1931 Sb., o alimentační povinnosti a 

vládní nařízení č. 334/1938 Sb., o hromadném poručenství.      

 Za nejvhodnější formu náhradní výchovné péče však byla považována adopce, 

jejíž právní úpravě byla věnována největší pozornost ve snaze vybudovat co 

nejdokonalejší systém osvojování dětí.  

2.4 Zrušení pěstounské péče v období socialismu  
 

 Změnu do institutu pěstounské péče vnesl nástup komunistického režimu v roce 

1948, který přinesl reorganizaci systému rodinného práva včetně náhradní rodinné péče. 

Již předchozí rok byl přijat zákon č. 48/1947 Sb., o organizaci péče o mládež, který 

spolu s vládním nařízením č. 202/1947 Sb. zrušil spolky Okresní péče o mládež a jejich 

Zemská ústředí. Péče o děti a mládež tak byla přenesena na okresní a zemské národní 

výbory.          

 Radikálnější změny však nastaly poté, co byly přijaty v rychlém sledu za sebou 

zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, zákon č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách 

v některých občanských věcech právních (účinné od 1. 1. 1950), zákon č. 69/1952 Sb., 

o sociálně právní ochraně mládeže (účinný od 1. 1. 1953) a prováděcí nařízení č. 

70/1952 Sb.           

 Na jejich základě dochází k zrušení ustanovení o pěstounské péči ve 

Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811 a zrušení zákona č. 256/1921 Sb. z. a n., 

o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských, a tím i k likvidaci propracovaného 

systému péče o ohrožené děti z období 1. republiky.21 Komunistická ideologie přináší 

ideál kolektivní výchovy a striktně upřednostňuje ústavní péči před ostatními druhy 

náhradní rodinné péče.22 Osvojení a poručenství sice zůstávají zachovány, jejich 

                                                 
21 BUBLEOVÁ, Věduna. Historický vývoj péče o opuštěné děti. Náhradní rodinná péče. 2000, roč. 3, č. 
1, s. 46-51. 
22 § 9 zákona č. 69/1952 Sb.:  „Je-li třeba dítě svěřit do péče nahrazující péči rodičů, bude umístěno 
zásadně do péče kolektivní; jinak lze dítě umístit jen v rodině, která skýtá záruku, že dítě bude vychováno 
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skutečné praktické využití je však omezeno jen v příbuzenských vztazích. Pro 

pěstounskou péči mají ovšem tyto změny fatální následky a dochází k jejímu zániku. 

Děti jsou odebrány z pěstounských rodin a umístěny do dětských domovů nebo v lepším 

případě dány do adopce.         

 Kromě ideologických důvodů měla na zrušení pěstounské péče vliv i značná 

nespokojenost s praktickým fungováním tohoto institutu na Slovensku. Důvodem bylo 

selhání slovenských státních orgánů v oblasti zabezpečení pěstounské péče.

 V dětských domovech je kladen důraz na materiální potřeby dětí, výchovu 

„nového“ socialistického člověka, pedagogické vzdělání pracovníků, organizovanost a 

státní dohled. Ústavy jsou izolovány od okolního prostředí, dochází k časté 

proměnlivosti personálu, migraci dětí z ústavu do ústavu, nejsou zohledňovány jejich 

psychické potřeby či sourozenecké vztahy.       

 Změnu nepřináší ani nová kodifikace rodinného práva v roce 1963. Zákon č. 

64/1963 Sb., o rodině (ZOR) sice upravuje náhradní rodinnou péči (osvojení a 

opatrovnictví), ale pěstounskou péči nikoliv. Objevuje se zde však nový institut svěření 

dítěte do výchovy jiného občana než rodiče.    

 V nadcházejícím období se začíná objevovat první kritika výše uvedených 

negativních jevů kolektivní výchovy, která postupem času sílí. Poukazuje se na 

nedokonalost a nevhodnost současného systému a objevují se první snahy o vytvoření 

systému nového. Zdůrazňují se výsledky nejnovějších výzkumů a poznatky teorie 

deprivace dětí vyrůstajících v neosobním prostředí.    

 Psychická deprivace představuje „…dlouhodobý nedostatek uspokojení potřeby 

lásky, vřelého intenzivního vztahu a dostatečného přísunu přiměřených podnětů 

z prostředí, a postihuje proto dosud většinu dětí vyrůstajících v útlém věku v ústavních 

zařízeních, kde přes všechny snahy o zkvalitnění péče je příležitost k vytvoření 

výlučného a těsného citového pouta dítěte s náhradními pečovateli nedostatečná.“23 Je 

tedy zřejmé, že pouhé zabezpečování fyzických a materiálních potřeb dítěte není pro 

jeho zdravý vývoj postačující. Byla prokázána řada nepříznivých důsledků výchovy dětí 

v ústavní péči – narušení vývoje řeči, citového prožívání, psychomotorického vývoje, 

problémy v mezilidských vztazích atd. „Vývoj dětí v těchto ústavech je velmi často 

                                                                                                                                               
k lásce k lidově demokratickému státu, a která je schopna mu poskytnout prostředí příznivé po všech 
stránkách pro jeho rozvoj, a to zpravidla u toho, kdo dítě osvojí.“ 
23 ŘÍČAN, Pavel a kol. Dětská klinická psychologie. 4. přeprac. a dopl. vyd., Praha: Grada, 2006, s. 287.  
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opožděný a nevede k utváření uvědomělého kolektivního jedince, ale daleko častěji 

k vývoji disharmonické osobnosti s obtížným společenským zařazením a často i 

asociálními projevy.“24         

 Snahy o obnovení pěstounské péče se objevily již v roce 1968, kdy byl 

vypracován návrh zákona o pěstounské péči. K jeho realizaci však došlo až o několik let 

později.              

2.5 Návrat pěstounské péče do právní úpravy po roce 1973 
 

Postupně byl tedy znovu kladen důraz na individuální péči o děti. Ukázalo se, že 

pěstounská péče má své nezastupitelné místo v systému náhradní rodinné péče, a proto 

byl tento institut po dvaceti letech znovu zakotven v československé právní úpravě. 

Byly přijaty zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči (účinný od 1. 6. 1973) a prováděcí 

vyhlášky č. 51/1973 Sb. a č. 52/1973 Sb. a pěstounská péče byla promítnuta také do 

ZOR. Soud mohl svěřit dítě do pěstounské péče, pokud nebylo možno dítě osvojit nebo 

umístit do ústavní výchovy.25 Pěstounská péče nově získala charakter dlouhodobé 

náhradní rodinné péče. Umístění dítěte do pěstounské péče bylo podmíněno tím, aby 

příčiny, z nichž se rodiče nemohou podílet na výchově dětí, byly zřejmě dlouhodobé 

povahy. Významnou pozici zastávaly okresní národní výbory. Byly povinny vyhledávat 

a evidovat žadatele o pěstounskou péči, poskytovaly vyjádření k vhodnosti pěstouna, 

vykonávaly dohled a poskytovaly pomoc při výkonu pěstounské péče. Zákon o 

pěstounské péči byl zrušen až zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

 V období politického uvolnění šedesátých let vznikly v Československu první 

SOS vesničky, které i přes svou nelehkou situaci během normalizace působí dodnes. 

Představují další způsob náhradní péče o opuštěné děti. Jejich hlavní ideou je přiblížit 

náhradní péči co nejvíce normální rodině. Vesničku proto tvoří několik komunit (rodin), 

které žijí a hospodaří v samostatných domech. V každé z nich vychovává náhradní 

matka skupinu dětí různého věku podobně jako v běžných rodinách.    

                                                 
24 LANGMEIER, Josef. Náhradní výchova očima psychologa. Československá pediatrie: časopis 
Pediatrické společnosti. Praha: Práce. 1969, roč. 15, č. 44, s. 870. 
25 § 1 zákona č. 50/1973 Sb.: „Socialistický stát vytváří všestranné podmínky pro zdravý vývoj a výchovu 
dětí. Výchova dětí v řádné občany socialistického státu je především povinností rodičů. V případech, kdy 
není rodiči zabezpečena řádná výchova dětí, mohou orgány k tomuto příslušné činit potřebná opatření 
podle zákona o rodině. K prohloubení těchto opatření se umožňuje svěřit dítě do pěstounské péče podle 
tohoto zákona, jestliže nelze zajistit řádnou výchovu dítěte především jeho osvojením a ústavní výchova 
není vhodná.“  
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 Pro vznik vesniček byl přelomovým rok 1967, kdy na návštěvu do 

Československa přijel duchovní otec a zakladatel SOS vesniček v Rakousku Hermann 

Gmeiner. Následující rok byl založen Kruh přátel SOS dětské vesničky, později vzniklo 

Sdružení přátel SOS dětské vesničky a v roce 1969 byla zahájena výstavba první 

vesničky v Doubí u Karlových Varů. V dalších letech byly položeny základní kameny 

ke stavbě vesniček ve Chvalčově u Bystřice pod Hostýnem a v Brně – Medlánkách. Po 

příchodu normalizace se stalo sdružení trnem v oku tehdejšího režimu, neboť jeho 

způsob vedení byl v rozporu se socialistickým duchem společnosti. V roce 1974 byly 

proto vesničky nejdříve znárodněny, a později spolu se Sdružením rozpuštěny a majetek 

získaný převážně ze sbírek a darů zkonfiskován. Jejich činnost byla obnovena až po 

revoluci v roce 1989.26 

2.6 Vývoj po roce 1989 do přijetí zákona č. 401/2012 Sb. 
 

Po roce 1989 došlo k významným změnám nejen v občanském a rodinném 

právu, ale také ve veřejné správě. Po roce 1990 byla obnovena samospráva, okresní 

národní výbory byly nahrazeny okresními úřady. Sociálně-právní ochranu dětí 

vykonávaly obce v přenesené působnosti, okresní úřady a MPSV. Vedle nich mohly 

zajišťovat sociálně právní ochranu v zákonem stanoveném rozsahu také fyzické a 

právnické osoby pověřené MPSV. Jednalo se zejména o různá občanská sdružení, 

nadace a spolky.   

Důležitý mezník pro vývoj legislativy představovalo rozdělení Československa 

na Českou a Slovenskou republiku ke konci roku 1992.     

 Objevuje se institut předpěstounské péče, který zakotvil zákon č. 118/1992 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb, o pěstounské péči. 

 Přijetím zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře došlo ke změně 

hmotného zabezpečení individuální pěstounské péče. Kromě příspěvku na úhradu 

potřeb dítěte a odměny pěstouna byly zavedeny také příspěvek při převzetí dítěte a 

příspěvek na zakoupení motorového vozidla pro pěstounské rodiny s alespoň čtyřmi 

dětmi.           

 Významnou změnu představoval vznik zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně 

právní ochraně dětí (ZSPOD), který nabyl účinnosti 1. 4. 2000. Zrušil zákon č. 50/1973 

                                                 
26 Viz <http://www.sos-vesnicky.cz>.  
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Sb., o pěstounské péči a právní úprava pěstounské péče byla zařazena do zákona o 

rodině (ZOR) mezi ostatní formy náhradní péče. Zároveň opustil znak dlouhodobosti a 

umožnil využívat pěstounskou péči i krátkodobě z důvodu dočasné překážky v péči 

rodičů o dítě.            

 V roce 2002 byly do soustavy orgánů sociálně-právní ochrany dětí zařazeny 

krajské úřady jakožto výkonné orgány krajů. V souvislosti s reformou veřejné správy 

byly k  1. 1. 2003 zrušeny okresní úřady a jejich úlohu stěžejního výkonného orgánu 

sociálně právní ochrany dětí převzaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

Většina zařízení pro výkon pěstounské péče přešla pod správu samosprávných krajů.27  

Novelou ZSPOD byly s účinností od června 2005 rozšířeny dávky pěstounské 

péče o odměnu pěstouna ve zvláštních případech, které náleží pěstounovi pečujícímu o 

alespoň tři děti nebo jedno dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě. Následující rok 

zákon č. 134/2006 Sb. zakotvil úlohu MPSV a poradních sborů v rámci zprostředkování 

pěstounské péče. Zároveň vtělil do ZOR specifický institut pěstounské péče na 

přechodnou dobu.  

I přes tyto změny v oblasti právní úpravy pěstounské péče je zřejmé, že stále 

vzrůstala potřeba systémového řešení této problematiky.  

3 Prameny pěstounské péče  
 

Česká republika patří do kontinentálního typu právní kultury, kde je kladen 

důraz na psané právo. Typickým znakem je kodifikace práva do velkých celků.  

Prameny práva jsou hierarchicky uspořádané, přičemž základní pramen práva tvoří 

zákon. Vedle právních předpisů jsou pramenem práva také mezinárodní smlouvy, 

k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána. Dalším 

znakem je rozlišování práva na soukromé a veřejné.    

 Pěstounská péče představuje soukromoprávní institut, neboť upravuje typicky 

soukromoprávní poměry (vztahy mezi rodiči, dětmi a pěstouny). Toto tvrzení podporuje 

i skutečnost, že podmínky vzniku, zániku a obsah pěstounské péče jsou upraveny 

v ZOR. Pěstounská péče však kromě toho vykazuje také některé veřejnoprávní znaky, 

které představují pravomoci státu v otázkách organizačních, finančních a kontrolních 

                                                 
27 NOVOTNÁ, Věra. K problematice pěstounské péče. Právo a rodina. 2010, roč. 12, č. 10, s. 7-9. 
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(zprostředkování, hmotná podpora a kontrola pěstounské péče). Tyto oblasti jsou 

upraveny v ZSPOD. 

3.1 Ústava a Listina základních práv a svobod 
 

 Ústavní zákony představují prameny s největší právní silou, právní předpisy 

nižší právní síly jim svým obsahem nesmějí odporovat.     

  Ústava České republiky28 (dále Ústava) v čl. 4 zaručuje ochranu základních 

práv a svobod soudní mocí.         

 Tato práva jsou deklarována v Listině základních práv a svobod (dále LZPS).29 

Oblasti rodiny a péče o děti je věnován článek 32, kde se výslovně stanoví, že 

rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. V odst. 4 je uvedeno, že: „Péče o děti a 

jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva 

rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich 

vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“  

3.2 Mezinárodní smlouvy 
 

Ústava v čl. 10 stanoví, že: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci 

dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu 

České republiky; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva.“ Mezinárodní smlouva má tedy za předpokladu splnění 

uvedených podmínek přednost před zákonem.       

 Jednou z nejvýznamnějších mezinárodních smluv týkajících se rodinného práva 

a pěstounské péče je Úmluva o právech dítěte30, kterou je ČR vázána od 1. 1. 1993. 

 V preambuli je zakotvena odhodlanost států respektovat, že „...rodina, jako 

základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a 

zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze 

zbytku plnit svou úlohu ve společnosti, uznávajíce, že v zájmu plného a harmonického 

rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a 

                                                 
28 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
29 Publikovaná ve Sbírce zákonů  jako usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o 
vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.  
30 Uveřejněná ve Sbírce zákonů sdělením č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte. [online] [cit. 2013-
03-24]. Dostupné z: <http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf >.  
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porozumění…“. Podle článku 3 má být základním hlediskem při činnosti týkající se dětí 

vždy zájem dítěte, ať už se jedná o činnost veřejných nebo soukromých zařízení sociální 

péče, soudů nebo zákonodárných orgánů.      

 Z poměrně rozsáhlého textu úmluvy lze uvést několik ustanovení, které se 

dotýkají práva dítěte na rodinu a náhradní péče. Každé dítě má právo znát své rodiče a 

má právo na jejich péči, pokud je to možné. Nelze oddělit dítě od rodičů proti jejich 

vůli, ledaže je to v zájmu dítěte. Oddělení je možné uskutečnit jen rozhodnutím soudu. 

Dítě, které bylo odděleno od rodičů, má právo na osobní kontakt s nimi, pokud to není 

v rozporu s jeho zájmy. Je garantována pomoc státu dítěti, které bylo dočasně nebo 

trvale zbaveno svého rodinného prostředí. Státy v těchto případech mají povinnost 

zabezpečit dítěti náhradní péči v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím. Je třeba 

přitom brát zřetel na etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ dítěte. Pokud bylo 

dítě svěřeno do péče náhradního zařízení, je stanovena povinnost pravidelně hodnotit 

všechny okolnosti související s jeho umístěním.      

 Další významnou mezinárodní smlouvou je Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod, která vznikla na půdě Rady Evropy.31 V čl. 8 zakotvuje právo 

každého na respektování jeho soukromého a rodinného života. Užívání tohoto práva 

musí být zajištěno bez diskriminace z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti apod. V rámci 

Rady Evropy byl také zřízen Evropský soud pro lidská práva, díky jehož interpretaci 

článků této úmluvy dostalo rodinné právo evropských zemí nový rozměr.   

Radou Evropy byla dne 25. 1. 1996 vyhlášena Evropská úmluva o výkonu práv 

dětí. Česká republika se zavázala ji používat v řízeních v rodinných věcech, zejména 

v řízení o osvojení, svěření dítěte do pěstounské péče a omezení nebo zbavení 

rodičovské zodpovědnosti.   

3.3 Zákony a podzákonné předpisy 
 

 Problematika pěstounské péče je v současné době upravena v několika právních 

předpisech.           

 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině (ZOR) v § 45a až 45d zakotvuje podmínky 

                                                 
31 Publikovaná ve Sbírce zákonů  jako sdělení č. 209/1996 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a 
základních svobod. [online] [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: <http://www.novatrixprint.cz/umluva-o-
ochrane-lidskych-prav-a-svobod.html >.  
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vzniku a zániku pěstounské péče a její obsah.     

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ZSPOD) v souvislosti se 

změnami zavedenými zákonem č. 401/2012 Sb. (dále novela ZSPOD)32 obsahuje 

zejména úpravu týkající se sociálně-právní ochrany dětí, zprostředkování pěstounské 

péče, práv a povinností osob pečujících a osob v evidenci, dohod o výkonu pěstounské 

péče, hmotného zabezpečení a kontroly pěstounské péče. Dřívější úprava kolektivní 

pěstounské péče byla novelou zrušena.       

 Hmotné zabezpečení pěstounské péče bylo dříve obsaženo v zákoně č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře (dále ZSSP). Výjimku tvořila odměna pěstouna 

vykonávajícího pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče, která byla 

upravena v ZSPOD. V souvislosti s novelou č. 401/2012 Sb. byly pěstounské dávky 

přesunuty do ZSPOD za účelem sjednocení rozdrobené právní úpravy. Důvodem byl i 

jiný věcný charakter pěstounských dávek oproti ostatním sociálním dávkám.   

 Procesní úprava je obsažena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále 

OSŘ), kde se řízení o svěření do pěstounské péče řídí ustanoveními o řízení ve věcech 

péče soudu o nezletilé.33         

 Dne 1. 1. 2014 nabyde účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(NOZ), který reaguje na potřebu změn v soukromém právu. Koncepce dosavadního 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník je odrazem názorů na soukromé právo v době 

svého vzniku. Ačkoliv byl zákoník mnohokrát novelizován, největší nedostatek nadále 

přetrvával, a to roztříštěnost občanskoprávních vztahů do několika předpisů. Tento 

nedostatek má nový občanský zákoník odstranit. Jednu z jeho částí tvoří rodinné právo, 

které zahrnuje kromě institutu manželství také vztahy mezi příbuznými, především 

rodiči a dětmi. Je zde tedy také upraven institut pěstounské péče. Tímto zákonem dojde 

ke zrušení ZOR.   

 Institut pěstounské péče upravují také prováděcí právní předpisy, zejména 

vyhlášky MPSV.  

 MPSV vydává také normativní instrukce, metodické informace a doporučení, 

která však nejsou považována za pramen práva.  

                                                 
32 Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony.   
33 § 176 a násl. OSŘ. 
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3.4 Judikatura Ústavního soudu  
 

Ústavní soud podle čl. 87 odst. 1 písm. d) rozhoduje o ústavních stížnostech 

proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně 

zaručených základních práv a svobod. Ústavní soud je orgánem ochrany ústavnosti, 

nikoliv „běžné“ zákonnosti.34 Proto již mnohokrát ve svých rozhodnutích konstatoval, 

že není oprávněn zasahovat do rozhodovací činnosti obecných soudů s výjimkou 

případů, kdy došlo k porušení ústavně zaručeného základního práva nebo svobody. 

Skutečnost, že se obecný soud opřel o právní názor, se kterým se stěžovatel 

neztotožňuje, nezakládá samo o sobě důvod k ústavní stížnosti.35   

 Některá rozhodnutí Ústavního soudu týkající se práv na ochranu rodičovství, 

rodiny a dětí jsou začleněna do textu práce s cílem více přiblížit danou problematiku.  

3.5 Zákon č. 401/2012 Sb. 

3.5.1 Důvody vzniku  
 

Systém péče o ohrožené děti v České republice byl již mnoho let podrobován 

soustavné kritice. Na první pohled bylo zřejmé, že počet dětí umístěných 

v institucionální výchově (kojeneckých ústavech, dětských domovech, diagnostických a 

výchovných ústavech, domovech pro osoby se zdravotním postižením atd.) byl velmi 

vysoký. Statistiky uváděly, že se jednalo o cca 11 tisíc dětí, což bylo téměř 8 % 

z celkového počtu dětí v rámci Evropské unie.36      

 Za alarmující byly považovány výsledky výzkumů potvrzujících vliv 

institucionální výchovy na páchání trestné činnosti. Podle analýzy Ministerstva vnitra 

po odchodu z institucionální péče spáchalo trestný čin 51 % dětí, přičemž do jednoho 

roku po odchodu se na trestné činnosti podílelo 10 % dětí.37 Tyto závažné statistické 

údaje je však třeba interpretovat v širších souvislostech, jinak hrozí riziko zjednodušení 

pohledu na situaci. Mohlo by se jevit, že ústavní výchova produkuje delikventy. Jak již 

bylo uvedeno v historickém exkurzu této práce, institucionální péče dostatečně 

                                                 
34 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 23/93. 
35 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 188/94. 
36 Důvodová zpráva zákona č. 401/2012 Sb., sněmovní tisk č. 564/0. 
37 Hodnocení systému péče o ohrožené děti. s. 5. [online] [cit. 2013-05-24]. Dostupné z:          
<http://www.mvcr.cz/ soubor/hodnoceni-systemu3-pdf.aspx>.  
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nesaturuje základní nemateriální potřeby dětí a hrozí zde tak riziko vzniku psychické 

deprivace. Náchylnost k sociálně-patologickým jevům je tedy větší než u dětí 

vyrůstajících v rodinném prostředí. Páchání trestné činnosti je však jen jedním 

z různých projevů deprivace. Dále nelze opomenout nepříznivé genetické a biologické 

dispozice, s kterými děti do ústavů už přicházejí, a které mají nepopiratelný vliv na 

budoucnost dítěte.38         

 Za velmi problematické byly při zvažování změn v právní úpravě považovány 

zejména následující oblasti.39        

 Pěstounská péče netvořila v dostatečné míře alternativu k institucionální péči. 

Zájemců o výkon pěstounské péče byl nedostatek, nízký zájem byl především o děti 

zdravotně postižené, z etnických menšin apod.       

 Často pěstounská péče představovala tzv. skrytou adopci. O svěření dítěte do 

péče žádaly osoby, které dostatečně nechápaly podstatu pěstounské péče. Bylo pro ně 

problematické přijmout skutečnost, že mezi pěstouny a dětmi nevzniká příbuzenské 

pouto, a že vazby na původní rodinu dítěte zůstávají zachovány. Zejména problematické 

pro ně bylo zajišťování kontaktů dítěte s jeho rodiči.     

 Dalším problémem bylo předčasné ukončení pěstounské péče a následný návrat 

dítěte do ústavu. K tomuto selhávání docházelo podle statistik v cca 8 % případů a 

důvodem byl nedostatek podpory pěstounským rodinám (chybějící poradenství, 

odlehčovací služby, doprovázení apod.).       

 Pokud jde o pěstouny poskytující pěstounskou péči na přechodnou dobu, 

problematickým bylo chybějící hmotné zabezpečení po dobu, kdy neměli svěřeno dítě 

v péči.            

 Neexistovala systematická podpora a kontrola výkonu pěstounské péče.  

Složitou se jevila rezortní roztříštěnost péče o ohrožené děti, kdy část služeb 

spadala pod MPSV a část do oblasti školství a zdravotnictví.     

 V oblasti orgánů sociálně-právní kontroly byla výrazná personální 

poddimenzovanost, dále nejednotný postup v rámci řešení případů, neexistence sítě 

služeb pro realizaci opatření a obtížné kontrolování jejich činnosti.    

                                                 
38 MATĚJČEK, Zdeněk. Teoretická úvaha nad pozdními následky psychické deprivace a subdeprivace. 
Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Československá akademie 
věd. 1996, roč. 40, č. 5, s. 369-375. 
39 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 401/2012 Sb. 
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 Také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebyla uspokojivě právně 

zakotvena, týkalo se to zejména vymezení pravidel pro jejich činnost, kvalifikačních 

požadavků na zaměstnance, standardů kvality poskytovaných služeb a financování.    

3.5.2 Cíle  
 

Z výše popsaných důvodů je zřejmé, že byla potřeba systémová změna právní 

úpravy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V popředí všech úvah stálo blaho a 

nejlepší zájem dítěte. Základní východisko tedy tvořilo právo dítěte na život ve vlastní 

rodině. Toto právo mělo být zohledňováno v rámci veškerého rozhodování o dítěti.

 Důvodová zpráva k novele ZSPOD uvedla, že za zcela zásadní považuje 

prevenci ohrožení dítěte. Včasným řešením problémů v rodinách měla odpadnout 

nákladná a často neúčinná práce s dlouhodobě neřešenými problémy. Cílem právní 

úpravy mělo být zajištění podmínek pro zabezpečení výchovy a všestranného rozvoje 

dítěte v přirozeném rodinném prostředí. Za tímto účelem měla vzniknout speciální síť 

služeb pro práci v rodinách.         

 Dále byl kladen důraz na rozvoj institutu náhradní rodinné péče. Institucionální 

výchova měla být považována až za poslední možné řešení a zároveň měla představovat 

dočasné opatření s perspektivou návratu do rodiny. Pokud by dítě muselo žít mimo svou 

rodinu, mělo mít právo na život v rodinném prostředí, které by zajistila náhradní 

rodinná péče. Mimo jiné bylo třeba garantovat právo dítěte na pravidelný kontakt 

s rodiči, pokud by to nebylo v rozporu se zájmy dítěte.     

 Pěstounská péče měla být nově vykonávána na profesionálním základě. Pěstouni 

měli být aktivně vyhledáváni, měl být sjednocen systém příprav a výběru pěstounů, 

stanoveny podmínky výkonu pěstounské péče v rozhodnutích nebo dohodách, zlepšeno 

hmotné zabezpečení pěstounů a zavedeny podpůrné a odlehčovací služby pro 

pěstounské rodiny.  

Ke zvýšení kvality systému se měly zavést také standardy kvality práce, 

sjednotit postupy a nastavit minimální rámce činnosti pro orgány sociálně-právní 

ochrany dětí (OSPOD) a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.   
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3.5.3 Příprava  
 

„Novela vznikla na prvním místě jako reakce na dlouhodobé volání lidí z praxe 

po podobném zákonu v České republice.“40 Jak je zřejmé, výše uvedené dlouhodobé 

problémy byly podnětem ke změně systému sociálně-právní ochrany dětí. 

 Současná podoba ZSPOD je výsledkem politického konsensu. Na tvorbě novely 

se však také podílely a její přijetí podpořily desítky organizací a odborníků s rozsáhlými 

zkušenostmi v oblasti sociální práce s ohroženými dětmi a jejich původními i 

náhradními rodinami. Během příprav a schvalování zákona zaznělo také mnoho 

kritických hlasů. Odpůrci novely ZSPOD poukazovali zejména na to, že zákon byl 

špatně připraven a nebyl dostatečně domyšlen. Nedůvěru veřejnosti posílily i negativní 

zkušenosti s jinými sociálními reformami.       

 Přijatá novela ZSPOD byla mimo jiné reakcí na plnění mezinárodních závazků 

České republiky, které vyplývají zejména z Úmluvy o právech dítěte a Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod. Tato skutečnost byla také předmětem 

kritiky. „Novela byla přijata pod tlakem mezinárodních institucí: Úřadu vysoké 

komisařky OSN pro lidská práva, Dětského fondu OSN a Evropské komise. Tyto 

instituce kritizovaly Českou republiku za velký počet dětí umístěných v ústavních 

zařízeních a malý počet dětí v pěstounské péči, resp. začaly prosazovat jako svůj 

politický program, aby žádné dítě mladší tří let nebylo umístěno v ústavní péči.“41

 Česká republika se dobrovolným členstvím v řadě mezinárodních organizací 

zavázala též k plnění závazků, které pro ni z tohoto členství vyplývají. Mimo jiné se 

jedná také o závazky v oblasti rodiny a péče o děti. Česká republika podává pravidelně 

zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte Výboru OSN pro práva dítěte, na jejichž 

základě tento výbor v roce 2003 vydal řadu připomínek a doporučení ke změnám 

týkajících se ochrany práv dětí. Tato doporučení však nebyla podle jeho pozdějších 

zjištění dostatečně řešena. Proto výbor vyzval Českou republiku k nápravě. Požadoval 

zejména ustanovení či posílení mechanismů náhradní péče na místní úrovni. Dále 

                                                 
40 Viz Otevřený dopis organizací a jednotlivců prezidentovi České republiky Václavu Klausovi v reakci 
na jeho zamítavé stanovisko k novele zákona o sociálně právní ochraně dětí [online] [cit. 2013-04-24]. 
Dostupnéz:<https://dl.dropboxusercontent.com/u/17993807/veto-ochrana-deti-otevreny-dopis-
prezidentovi.pdf>. 
41 Stanovisko prezidenta k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk č. 564/12. [online] [cit. 2013-04-
24]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=12 >.  
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doporučil přijetí opatření pro usnadnění, zvýšení a posílení pěstounské péče, dětských 

domovů rodinného typu a jiné náhradní péče rodinného typu a náležité omezení ústavní 

výchovy jako formy náhradní péče. Také požadoval opatření k posílení prevence 

zaměřené na snížení počtu dětí odloučených od rodiny v důsledku sociálních problémů 

nebo jiných krizových situací a zajištění, aby pobyt v ústavu byl co nejkratší a aby 

umístění podléhalo pravidelnému přezkoumávání.  

Také Evropský soud pro lidská práva v několika rozsudcích vyslovil, že Česká 

republika porušila právo na ochranu rodinného a soukromého života, které vyplývá 

z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (již uvedené rozsudky ve věci 

Wallová a Walla proti České republice a Havelka a ostatní proti České republice).42 

Byly zde proto odůvodněné obavy z  případných dalších žalob v souvislosti 

s nedodržováním mezinárodních závazků.  

V průběhu několika let byla vypracována řada analýz týkajících se péče o 

ohrožené děti, které měly být podkladem pro budoucí změny právní úpravy.43 Jako 

výsledek mezirezortní vládní spolupráce byl schválen Národní akční plán 

k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011, 

který definoval klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a 

rodinami. V oblasti pěstounské péče vytyčil následující cíle: snížení počtu dětí 

dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče, posílení preventivní složky práce 

s ohroženými dětmi a rodinami za účelem zabránění umisťování dětí do ústavní péče, 

rozvoj podpůrných služeb pro ohrožené dítě a rodinu, a navýšení počtu kvalifikovaných 

pracovníků v této oblasti.  

Tvůrci novely ZSPOD hledali inspiraci i v zahraniční právní úpravě, zejména na 

Slovensku, v Německu, Rakousku a Polsku, kde došlo v posledním desetiletí 

k výrazným změnám právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jako 

příklad lze uvést projekt Zmapování a porovnání vnitrostátního systému pěstounské 

péče ve vybraných evropských zemích se zřetelem na výběr, podmínky, přípravu a 

vzdělávání pěstounských rodin a standard podpůrných služeb pro pěstounské rodiny 

z roku 2010.  

                                                 
42 Blíže Kapitola 1.2.4 Ústavní výchova.  
43 Např. Analýza legislativy, řízení a financování systému péče o ohrožené děti, Výzkumný ústav práce a 
sociálních věcí, v.v.i., 2010. 
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3.5.4 Výběr vhodné varianty řešení    
  

V oblasti pěstounské péče (podobně jako v oblasti činnosti orgánů sociálně-

právní ochrany dětí a činnosti osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí) 

bylo vypracováno několik variant možných řešení, která byla posuzována z hlediska 

přínosů (jaký vliv budou mít předpokládaná opatření na zkvalitnění systému pěstounské 

péče) a výše nákladů (zdůrazňovala se efektivita využití finančních prostředků státního 

rozpočtu).           

 Tzv. variantou 0 bylo ponechat současný stav beze změn právní úpravy.  

 

Tabulka 1 - varianta 0 - ponechání současného stavu44 

   
VÝHODY 

 

 
NEVÝHODY 

Není třeba změny právních předpisů.  Pěstounská péče nebude tvořit efektivní 
alternativu k umisťování dětí do 
institucionální péče. 

  Dohled nad kvalitou výkonu pěstounské 
péče bude i nadále nedostatečný.  

 Pěstounská péče na přechodnou dobu 
nebude využívána z důvodu nedořešení 
hmotného zabezpečení pěstounů.  

 U cca 10 % pěstounské péče bude 
docházet k předčasnému ukončení a 
návratu dítěte do pěstounské péče.  

 
FISKÁLNÍ DOPADY VARIANTY: náklady na pěstounskou péči zůstanou beze 
změny, tj. v objemu cca 1 mld. Kč ročně.  Pěstouni a děti svěřené do pěstounské péče 
budou nadále zabezpečeni dávkami pěstounské péče upravenými zákonem č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, beze změny výše těchto dávek a podmínek 
pro vznik nároku na dávku. Zřizovatelé zařízení pro výkon pěstounské péče by i 
nadále hradili ze svých prostředků většinu nákladů spojených s výkonem pěstounské 
péče v zařízení.  
 
Zdroj: MPSV: <http://www.mpsv.cz/cs/>.   

 

Z informací v tabulce je zřejmé, že ačkoliv by zatížení státního rozpočtu zůstalo 

beze změny, nečinnost nemohla být přijatelným řešením problému. Hrozilo by 

zhoršování stávajícího neuspokojivého stavu a byly zde i odůvodněné obavy z možných 

                                                 
44 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 401/2012 Sb., s. 66. 
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následků (žalob) vůči České republice za nedodržování mezinárodních závazků. 

 Další varianta řešení spočívala v novelizaci ZSPOD a měla vytvořit podmínky 

pro profesionalizaci pěstounské péče. Na základě analýzy přínosů a nákladů byla 

nakonec vyhodnocena ze všech variant řešení jako nejvhodnější.  

 

Tabulka 2 - varianta 1 - novelizace ZSPOD45 

 
VÝHODY 

 

 
NEVÝHODY 

Pěstounská péče bude zkvalitněna a její 
výkon bude pravidelně vyhodnocován 

Cca 51 % pěstounů ztratí nárok na 
odměnu za výkon pěstounské péče, 
tento nárok bude pouze fakultativní   

Pěstounská péče vytvoří alternativu 
k umísťování dětí do ústavní péče.  

Zvýšení nároků na pěstouny, orgány 
sociálně-právní ochrany a další osoby 
pověřené k výkonu sociálně-právní 
ochrany.  

Dojde k rozvoji podpůrných, odlehčovacích a 
doprovázejících služeb pro pěstouny.  

Nutnost realizace vzdělávacích aktivit 
a vytvoření metodik  

Dojde ke vzniku nových pracovních pozic na 
trhu práce.  

 

Sjednocení hmotného zabezpečení pěstounů.  
 

 

 
DOPADY VARIANTY NA VEŘEJNÉ ROZPOČTY: varianta nemá dopad na 
státní rozpočet. Od roku 2013 bude docházet k úsporám ve státním rozpočtu, neboť 
klesnou náklady na finančně náročnější typy péče o děti (podrobný rozbor viz bod 4 
této důvodové zprávy). Tyto prostředky bude možno využít na financování terénních a 
ambulantních služeb pro práci s rodinami, zvýšení podpory pěstounské péče a další 
aktivity v souvislosti s reformou systému péče o ohrožené děti. Pilotní odzkoušení 
nového systému pěstounské péče, vzdělávací aktivity a vytvoření metodik bude 
zajištěno v rámci Individuálního projektu MPSV.  
 
Zdroj: MPSV: <http://www.mpsv.cz/cs/>.   

 

Následující text pouze stručně nastíní některé základní principy této varianty, 

které nejúžeji souvisí s institutem pěstounské péče. Náležitá pozornost jim bude 

věnována v následujících kapitolách.        

 Právní úprava měla nově zakotvit, že podmínky výkonu pěstounské péče budou 

stanoveny správním rozhodnutím, resp. dohodami o výkonu pěstounské péče. Tato 

povinnost by se týkala všech pěstounů, na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy 

                                                 
45 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 401/2012 Sb., s. 71. 
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dohody uzavírala jen zařízení pro výkon pěstounské péče. Stát měl novou povinnost 

poskytovat příspěvek na výkon pěstounské péče.      

 Dále měla být zrušena zařízení pro výkon pěstounské péče pro nadbytečnost. 

Byty a domy, v nichž dosud žili pěstouni a děti, by přestaly mít status zařízení sociálně-

právní ochrany dětí. Rozsah nákladů, které jim jsou hrazeny, by místo ze zákona měl 

nově vycházet z dohody mezi pěstouny a dosavadními zřizovateli zařízení. Jinak výkon 

pěstounské péče měl pokračovat za obdobných podmínek jako za předchozí úpravy.  

 Všechny dávky pěstounské péče měly být převedeny ze zákona č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře do ZSPOD. Důvodem této změny byla snaha o sjednocení 

právní úpravy a také odlišný věcný charakter dávek pěstounské péče od ostatních dávek 

státní sociální podpory. Vláda měla být zmocněna ke zvýšení částky odměn a dávek 

pěstounské péče. Zvýšení by bylo provedeno v závislosti na růstu úhrnného indexu 

spotřebitelských cen za podmínky, že by příslušný index vzrostl alespoň o 5 %. Odměna 

pěstouna by byla pro účely daně z příjmů fyzických osob, pojistného na všeobecné 

zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení posuzována jako plat a došlo by 

k jejímu navýšení.          

 Mělo dojít též k diferenciaci u odměn pěstounů prarodičů oproti ostatním 

pěstounům. Vzhledem k tomu, že prarodiče (rodiče nebo prarodiče otce nebo matky 

dítěte), plní výkonem pěstounské péče zároveň i svou zákonnou podpůrnou vyživovací 

povinnost k dítěti (pokud rodiče dítěte nemohou plnit primární vyživovací povinnost), 

neměla by jim (až na výjimky) náležet odměna pěstouna za výkon pěstounské péče.46 

Předpokládalo se, že počet příjemců odměny pěstouna by tím klesl zhruba o polovinu (z 

8375 na cca 4500 pěstounů).  

 Další změny měly nastat u příspěvku na úhradu potřeb dítěte, kde mělo dojít 

k novému rozčlenění věkových kategorií a změnám ve výši částek. Dále měla být 

zavedena nová dávka nazvaná příspěvek při ukončení pěstounské péče.  A nakonec také 

mělo dojít ke zrušení agendy zprostředkování náhradní rodinné péče na úrovni 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Tuto agendu měly zabezpečovat krajské úřady.  

  Další varianta představovala novelizaci ZSPOD se zachováním odměn pěstouna 

u pěstounské péče rodičů nebo prarodičů otce nebo matky dítěte ve snížené výši.  Tato 

varianta počítala s tím, že prarodičům bude vyplácena odměna pěstouna ve snížené 

                                                 
46 § 88 a násl. ZOR.  
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výměře 50 %. Výjimku měli tvořit pěstouni, kteří by pečovali o dítě se zdravotním 

postižením a zároveň nevykonávali jinou výdělečnou činnost. Dohodu o výkonu 

pěstounské péče měli uzavírat všichni pěstouni. Přehled kladů a záporů této varianty je 

uveden v následující tabulce.   

 

Tabulka 3 - varianta 2 - novelizace ZSPOD se zachováním odměn pěstouna u 

pěstounské péče rodičů nebo prarodičů otce nebo matky dítěte ve snížené výši47   

 
VÝHODY 

 

 
NEVÝHODY 

Pěstounská péče bude zkvalitněna a její 
výkon bude pravidelně vyhodnocován 

Přechodný dopad na státní rozpočet.  

Pěstounská péče vytvoří významnou 
alternativu k umísťování dětí do ústavní 
péče.  

Zvýšení nároků na pěstouny, orgány 
sociálně-právní ochrany a další osoby 
pověřené k výkonu sociálně-právní 
ochrany.  

Dojde k rozvoji podpůrných, 
odlehčovacích a doprovázejících služeb 
pro pěstouny.  

Nutnost realizace vzdělávacích aktivit a 
vytvoření metodik. 

Dojde ke vzniku nových pracovních pozic 
na trhu práce.  

 

Sjednocení hmotného zabezpečení 
pěstounů. 

 

 
DOPADY VARIANTY NA VEŘEJNÉ ROZPOČTY: varianta má dopad na státní 
rozpočet ve výši maximálně 219 mil. Kč ročně (podrobný rozbor viz bod 4 této 
důvodové zprávy). Pilotní odzkoušení nového systému pěstounské péče, vzdělávací 
aktivity a vytvoření metodik bude zajištěno v rámci Individuálního projektu MPSV.  
 
Zdroj: MPSV: <http://www.mpsv.cz/cs/>.     

 

Tato varianta nakonec nebyla přijata především z důvodu finanční nákladnosti, 

kdy by byl státní rozpočet přechodně zatížen o zhruba 219 milionů Kč ročně oproti 

stávajícímu stavu.        

 Poslední variantu představovala novelizace ZSPOD se zachováním odměn 

pěstouna u pěstounské péče rodičů nebo prarodičů otce nebo matky dítěte. Tato varianta 

předpokládala, že nebude rozdíl v odměnách pěstounů prarodičů a jiných pěstounů. 

                                                 
47 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 401/2012 Sb., s. 71. 
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Byla tudíž finančně nejnáročnější, dopad na státní rozpočet měl činit maximálně 391 

milionů Kč ročně, a proto také nebyla přijata.  

 

Tabulka 4 - varianta 3 - novelizace ZSPOD se zachováním odměn pěstouna u 

pěstounské péče rodičů nebo prarodičů otce nebo matky dítěte48 

 
VÝHODY 

 

 
NEVÝHODY 

Pěstounská péče bude zkvalitněna a její 
výkon bude pravidelně vyhodnocován 

Vysoký dopad na státní rozpočet.  

Pěstounská péče vytvoří významnou 
alternativu k umisťování dětí do ústavní péče. 

Zvýšení nároků na pěstouny, orgány 
sociálně-právní ochrany a další 
osoby pověřené k výkonu sociálně-
právní ochrany.  

Dojde k rozvoji podpůrných, odlehčovacích a 
doprovázejících služeb pro pěstouny.  

Nutnost realizace vzdělávacích 
aktivit a vytvoření metodik  

Dojde ke vzniku nových pracovních pozic na 
trhu práce.  

 

Sjednocení hmotného zabezpečení pěstounů. 
 

 

 
DOPADY VARIANTY NA VEŘEJNÉ ROZPOČTY: varianta má dopad na státní 
rozpočet ve výši maximálně 391 mil. Kč ročně (podrobný rozbor viz bod 4 této 
důvodové zprávy). Pilotní odzkoušení nového systému pěstounské péče, vzdělávací 
aktivity a vytvoření metodik bude zajištěno v rámci Individuálního projektu MPSV.  
Zdroj: MPSV: <http://www.mpsv.cz/cs/>.   

3.5.5 Legislativní proces     
 

Proces přijímání novely ZSPOD provázely skutečně detailní a bouřlivé diskuze, 

do nichž se zapojili kromě představitelů zákonodárné a výkonné moci také odborníci a 

laická veřejnost. O složitosti tohoto tématu nejlépe vypovídá skutečnost, že od 

předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně do okamžiku účinnosti zákona nakonec 

uplynul více než rok.49        

 Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona dne 28. 12. 2011. 

V prvním čtení byl návrh zákona přikázán k projednání jednotlivým výborům. 

Následovalo druhé čtení, ve kterém se konala obecná a konkrétní rozprava a bylo 

podáno 6 pozměňovacích návrhů. Ve třetím čtení byl dne 13. 6. 2012 byl návrh 

                                                 
48 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 401/2012 Sb., s. 72. 
49 Viz <http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=564>. 
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schválen nadpoloviční většinou přítomných poslanců.     

 Návrh zákona byl postoupen Senátu, kde však narazil na odpor a Senát ho dne 

20. 7. 2012 zamítl.  

Poslanecká sněmovna o návrhu v nezměněné podobě znovu hlasovala dne 5. 9. 

2012 a podařilo se jí návrh zákona opětovně schválit nadpoloviční většinou všech 

poslanců.           

 Návrh zákona byl poté doručen k podpisu prezidentu republiky Václavu 

Klausovi, který však využil své ústavní pravomoci50 a přijatý zákona dne 12. 9. 2012 

vetoval. Svůj postoj k návrhu odůvodnil ve Stanovisku prezidenta k zákonu, kterým se 

mění zákon č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, které bylo doručeno poslancům pod číslem 564/12 

sněmovního tisku (dále stanovisko prezidenta). Veto následně odsoudila řada 

organizací, které se věnují pěstounské péči. Stěžejní argumenty tohoto stanoviska 

prezidenta budou uvedeny a konfrontovány s názory organizací a jednotlivců až později 

v rámci jednotlivých tematicky rozvržených kapitol této práce.     

 O vráceném zákonu tedy opět hlasovala Poslanecká sněmovna a setrvala na něm 

nadpoloviční většinou všech poslanců a návrh byl definitivně přijat dne 7. 11. 2012.

 Zákon byl poté podepsán předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou 

Němcovou a předsedou vlády Petrem Nečasem. Tyto podpisy byly podmínkou 

autorizace textu zákona a jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů. Prezidentův podpis však 

chybí, neboť podle ústavních zvyklostí vetovaný zákon prezident již podepisovat 

nemusí.          

 Nakonec byl zákon vyhlášen 27. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod 

číslem 401/2012 Sb. Účinnosti nabyl dne 1. 1. 2013.   

 V souvislosti se změnou ZSPOD vyvstala potřeba změn i v dalších právních 

předpisech, zejména v ZOR, OSŘ, daňových a pojistných zákonech atd.  

 

 

 

                                                 
50 Čl. 50 odst. 1 Ústavy: „Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, 
s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.“ 
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4 Předpoklady vzniku pěstounské péče  
 

Ústavní soud v řadě svých nálezů51 zdůraznil, že vytržení dítěte z existujícího 

rodinného prostředí představuje nejen zásah do soukromého a rodinného života, ale do 

jisté míry i zásah do osobní svobody.      

 Aby mohla pěstounská péče vzniknout, je proto třeba, aby byly splněny určité 

předpoklady, které vyžaduje zákon. Tyto obligatorní předpoklady se týkají jednak dítěte 

a jednak pěstouna.          

 Mezi předpoklady na straně dítěte patří skutečnost, že výchova dítěte v rodině 

není řádně zabezpečena. Nově je tato skutečnost vyjádřena v § 958 odst. 1 NOZ, kde je 

uvedeno, že pokud o dítě nemůže pečovat rodič ani poručník, může být svěřeno do péče 

pěstounovi. Dalším předpokladem je, že zájem dítěte musí vyžadovat svěření do takové 

péče.52 Pokud je dítě schopno s ohledem na svůj věk a psychický stav vyjádřit svůj 

názor, je vyžadováno jeho kladné vyjádření.      

 Pokud jde o předpoklady na straně pěstouna, je samozřejmě třeba, aby existovala 

osoba, která by byla způsobilá stát se pěstounem. Vzhledem ke skutečnosti, že je výkon 

pěstounské péče dobrovolný, je vyžadováno, aby budoucí pěstoun projevil o pěstounství 

zájem a vyslovil souhlas s tím, že bude vykonávat pěstounskou péči. Dítě lze svěřit 

nejen do péče jednotlivce, ale též do společné pěstounské péče manželů. Žádat o svěření 

dítěte může i jen jeden z manželů, je však k tomu vyžadován souhlas druhého manžela. 

Výjimku tvoří, pokud nemá způsobilost k právním úkonům nebo opatření souhlasu je 

spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Také NOZ nadále umožňuje společný výkon 

pěstounské péče pouze manželům, a zatím se neuvažuje, že by došlo ke změně právní 

úpravy ve prospěch nesezdaných párů nebo registrovaných osob.     

Fakultativním předpokladem je realizace předpěstounské péče (tím se 

pěstounská péče odlišuje od osvojení, kde je preadopční péče obligatorní podmínkou 

vzniku adopce).  

 

 

                                                 
51 Např. Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1945/08. 
52 § 45a odst. 1 ZOR. 
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5 Zprostředkování pěstounské péče 
 

Zprostředkování pěstounské péče upravuje ZSPOD v hlavě čtvrté. Je zde 

stanoveno, že zprostředkování pěstounské péče spočívá „ve vyhledávání dětí, kterým je 

třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče, ve 

vyhledávání fyzických osob vhodných stát se pěstouny, v odborné přípravě fyzických 

osob vhodných stát se pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, ve výběru určité fyzické osoby 

vhodné stát se pěstounem určitého dítěte, jemuž se pěstounská péče zprostředkovává, a 

v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou.“ 53  

 Dřívější úprava obsahovala formulaci „vyhledávání dětí vhodných ke svěření do 

pěstounské péče“. Slovní spojení „vhodné děti“ bylo však novelou ZSPOD 

z diskriminačních důvodů vypuštěno. „Cílem není posuzovat vhodnost dítěte, ale hledat 

děti, které se ocitly v situaci, se kterou je spojena potřeba náhradní rodinné péče.“ 54

 Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí, pokud návrh podala fyzická 

osoba, která je v příbuzenském nebo blízkém vztahu k dítěti nebo jeho rodině, tzn. 

v situaci, kdy existuje osoba, která má zájem stát se pěstounem konkrétního dítěte. I 

přesto OSPOD posoudí vhodnost žadatele a výslednou zprávu předloží soudu.   

 Zprostředkování mohou provádět pouze OSPOD.55 Cílem tohoto ustanovení je 

zabezpečit řádný dohled nad umisťováním dítěte do pěstounské péče a zabránit 

možnému zneužití institutu pěstounské péče.       

 V souvislosti se vznikem institutu profesionálních pěstounů, kteří by měli 

převzít péči o děti místo ústavních zařízení, vznikly obavy, že se nepodaří najít dostatek 

zájemců o výkon pěstounské péče. „Další obavy vyvolává nedostatek pěstounů. Panují 

důvodné obavy, že nebudeme mít ani pěstouny, ani ústavy, a děti budou končit na 

ulici.“56 Tyto obavy mají svůj základ ve skutečnosti, že v České republice 

v předchozích letech nedocházelo k aktivnímu vyhledávání a náboru pěstounů. Na 

podzim roku 2012 proto startovala celostátní edukačně-náborová kampaň o pěstounství 

                                                 
53 § 19a ZSPOD. 
54 Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
zákona č. 401/2012 Sb.  k 21. 12. 2012, MPSV. [online] [cit. 2013-04-10].   Dostupné z:  
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/14227/Informace_1.pdf>.  
55 § 4 odst. 1 ZSPOD. 
56 Viz Stanovisko prezidenta k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk č. 564/12. [online] [cit. 
2013-04-24]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=12 >.  
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nazvaná „Hledáme rodiče“.57 Měla zvýšit reputaci pěstounů, posílit zájem a 

informovanost veřejnosti a najít nové pěstouny. „Cílem ani tak není výrazně zvýšit 

počet pěstounských rodin, ale spíš je profesionalizovat. Jde hlavně o to, aby děti 

neodcházely z rodiny, pokud to není nutné."58 MPSV odhadovalo, že v první fázi bude 

potřeba zhruba 300 až 500 profesionálních náhradních rodin.  

5.1 Žádost  
 

 Pěstounská péče se zprostředkovává jen na základě žádosti fyzické osoby, která 

má zájem dítě do pěstounské péče přijmout. Žádost se podává u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností na jednotném formuláři, který je v dispozici v tištěné i 

elektronické podobě na webových stránkách MPSV.   

 K žádosti musí žadatel připojit dokumenty vyžadované ZSPOD v § 21 odst. 5. 

Jedná se zejména o opis z evidence Rejstříku trestů, zprávu o zdravotním stavu, údaje o 

ekonomických a sociálních poměrech, souhlas s účastí na přípravě fyzických osob 

k přijetí dítěte do rodiny atd. Tyto dokumenty se spolu se stanoviskem obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností k žádosti stávají součástí spisové dokumentace. 

 Dokumentace se dále postupuje krajskému úřadu k odbornému posouzení.  

5.2 Odborné posouzení   
 

 Odborné posouzení představuje jeden z důležitých pilířů zprostředkování 

pěstounské péče. Je upraveno v § 27 odst. 1 ZSPOD. Posuzována jsou následující 

kritéria.   

5.2.1 Posuzování dítěte 
 

U dětí se posuzuje úroveň jejich tělesného a duševního vývoje, včetně 

specifických potřeb a nároků. Dále se posuzuje, zda je pro konkrétní dítě náhradní 

rodinná péče ve formě pěstounství vůbec vhodná. Nejčastěji se jedná o děti, které mají 

vyšší věk, jsou jiného než převládajícího etnika, mají zdravotní potíže či problematické 

                                                 
57 Viz <http://www.hledamerodice.cz>. 
58 Viz <http://www.denik.cz/z_domova/organizace-v-cesku-nefunguje20120215.html>. [cit. 2013-04-10]. 
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chování.59 Za účelem odborného posouzení mohou zaměstnanci kraje dítě navštívit 

nebo ho pozvat k jednání, pokud je to přiměřené jeho věku a schopnostem.  

5.2.2 Posuzování pěstouna 
 

Ze samotné povahy pěstounské péče vyplývá, že žadatel musí mít plnou 

způsobilost k právním úkonům, tzn. vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe 

povinnosti.60           

 ZOR stanoví, že osoba pěstouna musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte. 

Zároveň odkazuje na zvláštní právní předpis, který stanoví podrobnosti.   

 Tímto zvláštním právním předpisem je ZSPOD.61 U žadatelů se posuzuje 

charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav (zda nebrání z hlediska 

duševního, tělesného a smyslového dlouhodobé péči o dítě), předpoklad vychovávat 

dítě, motivace, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, a další skutečnosti 

rozhodné pro svěření do pěstounské péče.        

  Z výše uvedeného výčtu požadavků, je zřejmé, že je zde zájem státu na tom 

zabezpečit dítěti řádnou výchovu a eliminovat možnost selhání v rámci náhradní 

rodinné péče. Budoucím pěstounem by měl být proto člověk osobnostně zralý, schopný 

poskytovat dětem odpovídající péči a ochotný dále spolupracovat s odborníky.   

 Velký důraz na splnění kritérií je kladen zejména u pěstounů vykonávajících 

pěstounskou činnost na přechodnou dobu. Tito pěstouni mají před sebou velmi náročný 

úkol, a to pomoci dětem během několika týdnů či měsíců překonat traumata z minulosti 

a připravit je na přechod do trvalé péče nebo na návrat do původní rodiny.62   

 Zvláštní pozornost si v současnosti zasluhuje zejména hodnocení motivace 

pěstounů k výkonu pěstounské péče, které je jedním ze sporných témat rozdělující 

názorově veřejnost. Na jedné straně zde panují obavy z toho, že současné změny právní 

úpravy povedou ke zvýšení rizika, že motivací k výkonu pěstounské péče již nebude 

snaha pomoci dětem, které to potřebují, ale zištné důvody. „Novela vnímá pěstounskou 

                                                 
59 FIALA, Josef et al. Občanské právo. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2012, s. 897. 
60 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Zákon o rodině. Komentář. 3. vyd. In Hrušáková, M. a kol.: Zákon o rodině. 
Komentář. 3. vyd., Praha: C. H. Beck, 2005. 3. vyd., s. 174. 
61 § 27 a násl. ZSPOD. 
62 Viz Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění zákona č. 401/2012 Sb. ke dni 21. 12. 2012, MPSV. [online] [cit. 2013-04-10].   Dostupné z:                
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/14227/Informace_1.pdf>.  
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péči nikoliv jako poslání, ale jako zaměstnání. Hlavní motivací pěstounů napříště už 

nemá být jejich zájem o děti, jejich altruismus a soucit s dětmi, které nemají vlastní 

rodinu, ale motivace finanční. Protože ti, kteří skutečně stojí o to pomáhat opuštěným 

dětem, to dělají již dnes. Z profesionálního prostředí dětských ústavů tak budeme 

vytlačovat děti do opatrování lidem, kteří se jako pěstouni zaregistrují z čistě zištných 

důvodů.“63            

 Naproti tomu stojí přesvědčení, že přijetí novely toto riziko naopak snižuje 

prostřednictvím náročného procesu prověřování a přípravy zájemců o pěstounskou péči, 

na kterém se má podílet řada odborníků z nejrůznějších oblastí. „Motivace pěstounů je 

navíc základním kritériem, které sociální pracovníci a psychologové posuzují. Pokud by 

byla pouze finanční, tak by sítem prověření a příprav zájemci neprošli.“64 

 NOZ zavádí nové požadavky osobu pěstouna. Jedná se o povinnost bydliště na 

území ČR. Cílem je zamezit možnosti zneužití a komercionalizace pěstounské péče a 

zabránit obchodování s dětmi. Dále je zájemce o výkon pěstounské péče povinen 

projevit souhlas se svěřením dítěte do péče (viz předpoklady pro vznik pěstounské 

péče). Důvodem je, že řízení o pěstounské péči může soud zahájit i bez návrhu.    

5.2.3 Další kritéria posuzování 
 

Kromě výše uvedených požadavků se posuzuje též rodinná situace, žádoucí je 

stabilní bezkonfliktní partnerský svazek. U pěstounů na přechodnou dobu se obvykle 

vyžaduje min. 5 let partnerského soužití, případně aby žadatelé byli max. 1x rozvedení 

(ve zvláštních případech však lze umožnit výjimky).     

 Dále se hodnotí kvalita bydlení, vybavenost, stabilita socioekonomické úrovně. 

 Posuzuje se schopnost dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do 

rodiny. Přijetí nových dětí by nemělo ohrozit naplňování potřeb stávajících dětí 

v rodině. Od příchodu posledního dítěte do rodiny by měla uplynout dostatečná doba 

(obvykle 2 až 3 roky) a děti by měly mít v rodině již vytvořen pevný vztah ke svým 

pěstounům.          

                                                 
63 Stanovisko prezidenta k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk č. 564/12. [online] [cit. 2013-04-
10] Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=12>. 
64 Otevřený dopis V. Klausovi, Amalthea, o.s. [online] [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 
<http://amalthea.pardubice.cz/aktuality/2012/otevreny-dopis-vaclavu-klausovi.pdf>. 
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 Vyžaduje se vyjádření dětí žadatele k přijetí dítěte svěřovaného do pěstounské 

péče rodiny, pokud toho jsou schopny s ohledem na věk a rozumovou vyspělost.  

Zjišťuje se, zda chápou podstatu a smysl pěstounské péče a jsou tomu nakloněni.  

  Hodnotí se příprava k přijetí dítěte do rodiny. U žadatelů o pěstounskou péči na 

přechodnou dobu se vyžaduje speciální příprava a posuzuje se schopnost pečovat o děti 

vyžadujících speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí. 

 Zjišťuje se bezúhonnost žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící 

s žadatelem společnou domácnost. Bezúhonný není ten, kdo byl pravomocně odsouzen 

pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti, 

mravnímu vývoji nebo jmění dítěte nebo jiný podobný trestný čin.  

5.3. Zařazení do evidence  

5.3.1 Evidence žadatelů  
 

Odborné posuzování žadatelů provádí krajský úřad do 30 dnů ode dne zjištění 

všech potřebných skutečností. Úřad je oprávněn žadatele za tímto účelem vyzvat 

k osobnímu jednání. Při posuzování je kladen důraz na individuální přístup, spolupráci 

s obcemi, poskytovateli zdravotních služeb, školskými či jinými odbornými zařízeními, 

a odborníky na výchovu a péči o dítě.      

 Na základě posouzení vydá krajský úřad neprodleně rozhodnutí, zda žadatele do 

evidence žadatelů zařadí či nikoliv. Z vážných důvodů (např. nesplnění podmínky 

bezúhonnosti, zhoršený zdravotní stav) může úřad žádost zamítnout i před provedením 

posouzení. V rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů je stanovena povinnost 

žadatele hlásit úřadu všechny změny rozhodné zprostředkování péče do 15 dnů ode dne 

jejich vzniku.          

 Žadatel je z evidence vždy vyřazen na základě rozhodnutí o svěření dítěte do 

pěstounské péče (pokud nežádá o svěření dalšího dítěte), pokud jsou zjištěny závažné 

důvody, pro které nelze žadateli pěstounská péče zprostředkovat, pokud žadatel poruší 

závažným způsobem povinnost sdělovat změny v údajích rozhodných pro 

zprostředkování nebo pokud žadatel o vyřazení požádal. Žadatel může být vyřazen, 

pokud se bez vážného důvodu nezúčastnil přípravy k přijetí dítěte do rodiny (ačkoliv 

byl k účasti vyzván).         
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 Evidence žadatelů obsahuje kopii spisové dokumentace, odborné posouzení a 

další doklady potřebné pro zprostředkování pěstounské péče.  

5.3.2 Evidence dětí  
 

Děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, vyhledává 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, mimo jiné i na základě doporučení obce či 

pověřených osob.          

 Každému takovému dítěti je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen 

založit spisovou dokumentaci pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče. Tato 

dokumentace se na základě novely ZSPOD povinně zakládá již po podání návrhu 

k soudu65 nebo pokud bylo jinak zahájeno soudní řízení, které může vést k odebrání 

dítěte z péče rodičů nebo jiných odpovědných osob.66 Vychází se přitom z průběžného 

vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a z individuálního plánu ochrany dítěte.

 Dokumentace obsahuje zejména osobní údaje dítěte, údaje o sociálních 

poměrech jeho rodiny, o zdravotním stavu a vývoji, rozhodnutí příslušných orgánů o 

jeho výchově atd.          

 Kopie spisové dokumentace dítěte musí být bezodkladně postoupena 

příslušnému krajskému úřadu. Ten pak dítě zařadí do evidence dětí pro zprostředkování 

náhradní rodinné péče. Pokud dítě zůstane po skončení soudního řízení v péči rodičů 

nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu, bude z evidence vyřazeno.  

 Dále je z evidence dítě vyřazeno na základě rozhodnutí svěření do pěstounské 

péče nebo ze závažných důvodů, pro které mu nelze zprostředkovat pěstounskou péči.  

  Evidence dětí obsahuje kromě kopie spisové dokumentace také odborné  

posouzení (pokud je ho třeba), vyjádření dítěte a další doklady potřebné pro 

zprostředkování pěstounské péče. 

5.4 Příprava pěstounů  
  

 Příprava pěstounů k přijetí dítěte do rodiny je bezpochyby velmi důležitou 

součástí zprostředkování náhradní rodinné péče a rozhodně by neměla být podceňována 

ze strany příslušných úřadů ani žadatelů. Pěstounská péče se v mnohém liší od běžné 
                                                 
65 § 14 odst. 1 písm. a) až f) ZSPOD. 
66 § 21 odst. 1 ZSPOD. 
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výchovy dětí v rodinách a klade na zúčastněné strany vyšší nároky.  

 Cílem přípravy je, aby žadatelé získali základní znalosti, dovednosti a postoje 

potřebné pro přijetí dítěte do rodiny.67 Měla by jim pomoci se rozhodnut, zda skutečně 

chtějí a mohou se stát pěstouny, a pro jaké dítě mohou být vhodnými.    

 ZSPOD68 nově stanoví minimální rozsah příprav, který činí 48 hodin, u 

pěstounské péče na přechodnou dobu dokonce 72 hodin, a lze podle potřeby navýšit. 

V případě, že žadatelé přípravu už jednou dokončili, může být její časový rozsah snížen. 

 Obsah přípravy je v zákoně uveden jen rámcově, blíže ho má konkretizovat 

prováděcí vyhláška MPSV (dále vyhláška MPSV).69 Příprava se vztahuje jednak na 

fyzické osoby vhodné stát se pěstouny, a dále také na děti žijících v rodině těchto osob 

(přihlíží se přitom k jejich věku a rozumové vyspělosti). Součástí přípravy je též 

poradenská pomoc, zejména v otázkách výchovy dětí.      

 Příprava probíhá formou přednášek, skupinových diskuzí a výcvikových 

seminářů v rámci několika jednodenních přednášek a víkendových setkání. 

 Jak již bylo uvedeno, obsah a rozsah přípravy budoucích pěstounů upravuje 

vyhláška MPSV, a to v § 3. Příprava probíhá jednak formou individuální, která spočívá 

v sebepoznání osob v oblasti motivace k náhradní rodinné péči, fungování rodinného 

systému, mapování sociálních kontaktů a očekávání od dítěte svěřeného do péče. 

Kolektivní forma spočívá zejména v osvojení základních znalostí a dovedností v oblasti 

náhradní rodinné péče, vývoje a potřeb dítěte, práv dítěte, práv a povinností rodičů 

dítěte a pěstounů.         

 Přípravu provádí krajský úřad nebo pověřené fyzické či právnické osoby.  Mezi 

nejznámější organizace pro podporu náhradní rodinné péče, které se podílejí na přípravě 

k pěstounské péči, patří zejména Almathea o.s. Pardubice, Fond ohrožených dětí, 

NATAMA - institut náhradní rodinné péče a Středisko náhradní rodinné péče v Praze. 

Seznam dalších organizací lze nalézt na internetových stránkách MPSV.70 

 K závěrům z těchto příprav se přihlíží při odborném posuzování žadatelů.   

 

                                                 
67Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
zákona č. 401/2012 Sb. k 21. 12. 2012, MPSV. s. 29.[online] [cit. 2013-04-10].   Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/14227/Informace_1.pdf>.  
68 § 11 odst. 2 písm. a), b) ZSPOD.  
69 Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí. 
70 Viz <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7321/Organizace_dle_kraju.pdf>. 
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5.5 Výběr vhodného pěstouna pro konkrétní dítě 
 

 Při zprostředkování pěstounské péče přihlíží krajský úřad k výsledkům 

odborného posouzení dítěte a žadatelů, k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a 

k plnění opatření vyplývajících z individuálního plánu ochrany dítěte.71 Nově již 

nepřihlíží k doporučení poradních sborů.      

 Krajský úřad vybírá dítěti vedenému v jeho evidenci dětí vhodného pěstouna 

z evidence žadatelů buď tohoto krajského úřadu, nebo i z evidence jiného krajského 

úřadu. Dále je oprávněn dávat podněty ke zprostředkování pěstounské péče dětem 

v evidenci jiných krajských úřadů. Tyto úřady jsou povinny se podněty zabývat.  

 K rozhodování o zprostředkování vhodného pěstouna pro konkrétní dítě má být 

přizván OSPOD dítěte (zodpovědný za vyhodnocení situace dítěte a rodiny a za tvorbu 

individuálního plánu), dále OSPOD žadatele (společně s tím, s kým je uzavřena dohoda 

o výkonu pěstounské péče), pracovník krajského úřadu (zodpovědný za náhradní 

rodinnou péči) a další osoby (např. osoba pečující o dítě, lektor z přípravy žadatelů, 

psycholog).            

  Výběr vhodného pěstouna se oznamuje pouze žadateli, obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností, případně Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

Oznámení se již nezasílá MPSV.  Nově se naopak zasílá také subjektu, s nímž žadatel 

již dříve jako pěstoun uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče. Dále by měl být 

informován subjekt, který se žadatelem spolupracuje při realizaci dohody o výkonu 

pěstounské péče.           

  Oznámením krajského úřadu o vybrání pěstouna vzniká žadateli právo seznámit 

se osobně s dítětem ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení. Potenciální pěstoun může 

dítě navštívit v ústavním zařízení či na jiném místě, kde je v péči fyzické osoby, a 

rozhodnout se, zda podá žádost o svěření dítěte do péče. Lhůtu k seznámení s dítětem a 

k podání žádosti o svěření dítěte do péče lze nově v odůvodněných případech prodloužit 

o dalších 30 dnů.  

 

 

                                                 
71 § 24 odst. 1 ZSPOD. 
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5.6 Úprava některých souvisejících otázek  

5.6.1 Osoby pečující a osoby v evidenci  
 

Pro účely novely ZSPOD byly vymezeny pojmy osoby pečující, osoby 

v evidenci a jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte.72 Tyto legislativní definice mají 

umožnit zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti zejména úpravy dávek pěstounské péče. 

Osobou pečující je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte, která je 

pěstounem (ne na přechodnou dobu), která byla do zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo 

poručníkem (po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte), která má dítě v předpěstounské péči, která je poručníkem dítěte (pokud o 

něj osobně pečuje) nebo která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací 

povinnost (po dobu kdy probíhá soudní řízení o ustanovení osoby poručníkem). 

 Osobou v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které 

mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.      

 Také byla definována jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, kterou je fyzická 

osoba, jíž bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu.  

5.6.2 Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany  
 

 V souvislosti s novelou ZSPOD jsou osoby pověřené k výkonu sociálně-právní 

ochrany nově pověřovány vždy ke konkrétnímu místu poskytování sociálně-právní 

ochrany dětí nebo ke konkrétnímu zařízení sociálně-právní ochrany dětí.   

 Došlo také ke změně činností, které mohou tyto osoby vykonávat. Podle § 48 

odst. 2 ZSPOD mohou nově uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče a následně 

těmto osobám poskytovat výchovnou a poradenskou péči a sledovat výkon pěstounské 

péče. Zákon zachoval dřívější pravomoc zajišťovat přípravy žadatelů o zprostředkování 

pěstounské péče (na základě dohody s krajským úřadem) a poskytovat jim odborné 

poradenství a pomoc. Pověřené osoby i nadále mohou vyhledávat osoby vhodné stát se 

pěstouny a děti, kterým je třeba zajistit pěstounská péče a oznamovat je obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností.        

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen poskytovat pověřeným 

                                                 
72 § 4a ZSPOD. 
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osobám údaje potřebné pro poskytování sociálně-právní ochrany.      

 Dále se klade důraz na zvyšování odborné způsobilosti osob pověřených 

k výkonu sociálně-právní ochrany. Oproti předchozí právní úpravě v případě, že 

pracovníci pověřených osob nemají ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné 

vzdělání v oborech požadovaných zákonem, je vyžadováno absolvování akreditovaných 

kurzů pro sociální pracovníky nejméně v rozsahu 200 hodin a praxe minimálně 2 roky 

v oblasti péče o rodinu a dítě.  Dříve postačilo absolvování blíže nespecifikovaných 

kurzů týkajících se péče o rodinu a 1 rok praxe.       

5.6.3 MPSV  
  

Významnou změnu představuje zrušení oprávnění MPSV provádět 

zprostředkování pěstounské péče ve druhém stupni. Důvodem této změny byla snaha o 

větší efektivitu a rychlost zprostředkovatelské činnosti. Dosud měly krajské úřady 

povinnost vyřadit dítě ze své evidence a postoupit údaje o něm MPSV do 3 měsíců ode 

dne, kdy bylo zařazeno do evidence dětí (u žadatele se jednalo o 12 měsíců od jeho 

zařazení do evidence žadatelů), pokud mu nezprostředkovaly pěstounskou péči. Pokud 

ani MPSV pěstounskou péči nezprostředkovalo do 3 měsíců od zařazení dítěte (do 6 

měsíců od zařazení žadatele) do své evidence, bylo povinno postoupit kopii spisové 

dokumentace Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen Úřad) pro 

zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině.        

 Platná úprava stanoví, že pokud krajský úřad nezprostředkuje pěstounskou péči 

do zákonem stanovené lhůty (6 kalendářních měsíců ode dne zařazení dítěte do 

evidence dětí nebo do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení žadatele 

do evidence žadatelů), postoupí údaje z evidencí Úřadu za účelem zprostředkování 

osvojení ve vztahu k cizině. Je však třeba splnit zákonem stanovenou podmínku, že se 

prokazatelně nedaří dítěti zprostředkovat osvojení nebo svěření do pěstounské péče 

v České republice, a ani do budoucna nelze předpokládat, že by ho mohla převzít do 

péče osoba příbuzná nebo blízká.       

 Touto změnou právní úpravy mají krajské úřady získat časový prostor k hledání 

vhodných pěstounů i ve složitějších případech, kdy se to delší dobu nedaří (např. 

z důvodu věku či zdravotního stavu dítěte).       

 MPSV je oprávněné podávat podněty krajským úřadům a Úřadu ke 
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zprostředkování pěstounské péče. Tomuto oprávnění odpovídá povinnost úřadů 

vyrozumět ministerstvo o tom, jak s podněty naložily.73    

 Má také přístup do evidencí dětí a žadatelů u krajských úřadů za účelem jejich 

kontroly a nadále plní roli nadřízeného odvolacího správního orgánu ve vztahu ke 

krajským úřadům. Zejména rozhoduje o odvolání žadatele proti rozhodnutí o jeho 

nezařazení do evidence žadatelů. Pro tyto účely může provést nové odborné posouzení 

žadatele.  

5.6.4 Poradní sbory  
 

 Novelou ZSPOD74 dochází i ke změně postavení a úkolů poradních sborů. 

Dosud bylo jejich úkolem doporučit pro dítě v evidenci vhodného žadatele. Tato 

doporučení byla pak podkladem pro výběr vhodných pěstounů. Nyní se však při 

zprostředkování vychází zejména ze závěrů odborného posouzení dítěte a žadatelů.  

 Dosavadní poradní sbory na úrovni krajů se mění na poradní sbory pro sociálně-

právní ochranu dětí. Jsou tvořeny odborníky z oboru pediatrie, psychologie, 

pedagogiky, zástupci obcí, poskytovateli sociálních služeb, škol a školských zařízení, 

poskytovateli zdravotních služeb, orgány policie atd. Jejich hlavní úlohou je zejména 

spolupráce na tvorbě programů a koncepcí v oblasti ochrany dětí a rodiny, zajišťování 

sítě služeb pro rodiny s dětmi, prevence sociálně patologických jevů, vytváření 

předpokladů pro kulturní, sportovní a jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí, 

posuzování záměrů kraje na zřízení a provoz zařízení sociálně-právní ochrany a jiných 

zařízení pro péči o děti apod.         

 Dále se zřizuje poradní sbor MPSV k plnění úkolů ministerstva na úseku 

sociálně-právní ochrany dětí.  

6 Předpěstounská péče  
 

 Předpěstounská péče představuje fakultativní předpoklad pro vznik pěstounské 

péče, čímž se liší od preadopční péče u osvojení. Slouží zejména k navázání kontaktů 

mezi budoucím pěstounem a dítětem.       

                                                 
73 § 24d ZSPOD. 
74 § 38a až 38b ZSPOD. 
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 Podle ZOR75 spočívá v dočasném svěření dítěte rozhodnutím OSPOD do péče 

osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje stanovené podmínky. Do 

předpěstounské péče může být dáno dítě, které je z rozhodnutí soudu v ústavu, 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo nově také dítě, které je 

v pěstounské péči na přechodnou dobu. Dítě, které není v ústavní výchově (tzn. je 

v péči rodičů nebo v péči ústavu na žádost rodičů), může být svěřeno do předpěstounské 

péče pouze se souhlasem rodičů.  

 O svěření dítěte do předpěstounské péče rozhoduje na návrh žadatele obecní 

úřad obce s rozšířenou působností.76 Informaci o svěření dítěte zašle do 15 dnů ode dne 

rozhodnutí příslušnému soudu. 

 Další novinkou je, že obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí může kdykoliv zjišťovat, zda nedošlo ke změně 

rozhodných skutečností (zejména zda jsou rodiče nebo jiné osoby blízké dítěti schopny 

a ochotny dítě převzít do péče). Pokud ke změně došlo, provedou nové řízení. 

 Důležitým znakem je časové omezení této péče. Pokud do 3 měsíců od právní 

moci rozhodnutí o předpěstounské péči nebude zahájeno řízení o svěření dítěte do 

pěstounské péče, pozbude toto rozhodnutí právní účinky.  

NOZ, který nabyde účinnosti 1. 1. 2014, přináší změnu v trvání předpěstounské 

péče. Uvádí, že její délku stanoví soud se zřetelem k okolnostem případu. 

Předpěstounská péče může tedy trvat obvyklé 3 měsíce, ale i delší dobu. Dále náleží 

soudu právo vykonávat dohled nad výkonem předpěstounské péče.   

7 Řízení o svěření dítěte do pěstounské péče  
 

O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje nestranný a nezávislý soud. Jeho 

rozhodnutí zakládá mezi dítětem a pěstounem individuální právní vztah, jehož obsahem 

jsou vzájemná práva a povinnosti.       

 Procesní úpravu institutu pěstounské péče obsahuje zákon č. 99/1963, občanský 

soudní řád (OSŘ), v němž se nachází ustanovení o řízení ve věcech péče soudu o 

nezletilé.77 

                                                 
75 § 45b odst. 2 ZOR. 
76 § 19 odst. 1 písm. b) ZSPOD. 
77 § 176 až 180 OSŘ.  
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K řízení v prvním stupni je věcně příslušný podle § 9 odst. 1 OSŘ okresní soud. 

Místní příslušnost soudu se řídí podle bydliště nezletilého, které je určeno dohodou 

rodičů nebo rozhodnutím soudu.78 V řízení rozhoduje samosoudce.   

 Jelikož řízení o svěření do pěstounské péče může být zahájeno i bez návrhu, jsou 

účastníky navrhovatel a osoby, o jejichž právech a povinnostech má být jednáno. 

Účastníky jsou tedy nezletilé dítě (zastoupené opatrovníkem), dále rodiče nezletilého 

(pokud jsou nositeli rodičovské zodpovědnosti), osoby, které měly dítě dosud ve 

výchově a budoucí pěstouni. Pokud má být dítě svěřeno do péče jen jednomu 

z manželů, je vyžadován od druhého manžela souhlas se svěřením dítěte do péče a stává 

se též účastníkem řízení. Nově je také účastníkem řízení OSPOD, pokud nepodal soudu 

návrh na zahájení řízení a ani v něm nebyl ustanoven jako opatrovník dítěte.79    

Ke svěření dítěte do pěstounské péče se nevyžaduje souhlas jeho rodičů.  

 Soud v průběhu řízení dbá na to, aby byl co nejúplněji zjištěn skutkový stav. Za 

tímto účelem provádí dokazování okolností, které jsou významné pro posouzení 

případu. V průběhu řízení vychází zejména ze spisové dokumentace, přihlíží také k 

individuálnímu plánu dítěte. Je povinen si vyžádat vyjádření OSPOD k vhodnosti osoby 

pro výkon pěstounské péče. Soud rozhoduje na základě vlastního zhodnocení 

skutečností, není přitom vázán závěry OSPOD, případně návrhy rodičů na svěření dítěte 

do péče konkrétní osobě.          

 Soud bere zřetel na názor dítěte, pokud je ho schopno vyjádřit vzhledem ke 

svému věku a rozumové vyspělosti. Právo dítěte být slyšeno v každém řízení, v němž se 

rozhoduje o jeho záležitostech, je zakotveno v čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, čl. 3 

Evropské úmluvy o výkonu práv dětí, v § 31 odst. 3 ZOR a § 100 odst. 4 OSŘ. 

Podle OSŘ v řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které je schopno formulovat své 

názory, má soud postupovat tak, aby byl zjištěn názor dítěte ve věci. Mělo by být 

pravidlem, aby byl názor dítěte zjišťován výslechem, tudíž přímo soudcem. Cílem je 

eliminovat riziko dezinpretace názoru dítěte třetí osobou a zabezpečit větší garance 

objektivního posouzení názoru právní ochrany dětí.80 Ve výjimečných situacích lze 

názor dítěte zjistit také prostřednictvím jeho zástupce, znaleckého posudku nebo 

příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. „Konečné hodnocení zájmu 

                                                 
78 § 88 písm. c) OSŘ. 
79 § 178 odst. 3 OSŘ. 
80 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2150/07.  
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nezletilého dítěte, jež je zde nejvyšším imperativem, přísluší v projednávané věci 

obecnému soudu, v jehož dispozici je i oprávnění k případným korekturám představ a 

názorů dítěte o tom, co je pro něj v konkrétní věci vhodné, případné, resp. obecně 

prospěšné, a co nikoliv, a proto k názoru nezletilého soud přihlíží právě s ohledem na 

jeho věk, rozumovou a citovou vyspělost.“81     

 Rozhodnutí soudu má formu rozsudku. Soud může dítě svěřit také do 

předpěstounské péče82 nebo pěstounské péče na přechodnou dobu83. Podrobnosti 

upravuje ZSPOD.  

8 Obsah pěstounské péče  
 

Obsah pěstounské péče tvoří vzájemná práva a povinnosti pěstouna a dítěte 

svěřeného do pěstounské péče. Při jejich stanovení se vychází ze specifického 

charakteru vztahu dítěte a pěstouna, v němž na rozdíl od adopce nevzniká mezi dítětem 

příbuzenský vztah. Naopak zde zůstávají vazby na původní rodinu dítěte.  

8.1 Právní úprava před novelizací 
  

 Práva a povinnosti pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče byly před 

novelizací ZSPOD upraveny pouze velmi obecně bez bližší specifikace v § 45c ZOR. 

 Zákon zde stanoví, že základní povinností pěstouna je osobně pečovat o dítě 

svěřené do pěstounské péče. Pojem osobní péče lze vyložit jako „povinnost mít dítě u 

sebe, zajistit péči o jeho osobu po všech stránkách (péči o zdraví dítěte, jeho tělesný, 

citový a mravní vývoj), včetně výchovy dítěte v užším slova smyslu.“84 Osobní péči 

nevylučuje, pokud pěstoun po dobu své nepřítomnosti (např. z důvodu zaměstnání nebo 

nemoci) zajistí dočasně péči o dítě jiným způsobem (zajištěním hlídání, umístěním do 

školní družiny atd.).         

 Pěstoun při péči o dítě vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Zde je 

třeba si uvědomit, že nositeli rodičovské zodpovědnosti jsou rodiče dítěte. Právo 

zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má pěstoun proto jen v běžných věcech, 

                                                 
81 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3007/09.  
82 Viz Kapitola 6 Předpěstounská péče. 
83 Viz Kapitola 13.3 Pěstounská péče na přechodnou dobu.  
84 HRUŠÁKOVÁ, Milana a kol. Zákon o rodině; Zákon o registrovaném partnerství: komentář. 4. vyd. 
Praha: C.H. Beck, 2009, xxviii, s 156. 
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podstatné záležitosti rozhoduje zákonný zástupce dítěte. Mohou nastat situace, kdy se 

názory pěstouna a zákonného zástupce liší. Pokud se pěstoun domnívá, že rozhodnutí 

zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se obrátit na soud.   

 Pěstoun nemá vůči dítěti vyživovací povinnosti. Ta nadále zůstává rodičům 

dítěte.  Výjimku tvoří případy, kdy je pěstoun vůči dítěti v příbuzenském vztahu, který 

sám o sobě zakládá zákonnou vyživovací povinnost. Tak je tomu například u pěstounů 

prarodičů (rodiče či prarodiče otce nebo matky dítěte), kdy jim z tohoto důvodu podle 

nové právní úpravy nenáleží odměna za výkon pěstounské péče (výjimkou jsou případy 

zvláštního zřetele hodné).         

 Také dítě má určité povinnosti vůči svým pěstounům. Patří mezi ně povinnost 

pomáhat v domácnosti pěstouna podle svých schopností. Při stanovení rozsahu pomoci 

by se měl zohlednit zejména věk dítěte, jeho rozumová vyspělost, zdravotní stav a další 

okolnosti. Dále je dítě povinno přispívat na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má 

vlastní příjem a žije ve společné domácnosti s pěstounem.  

8.2 Současná právní úprava  
 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že právní úprava v ZOR nemohla 

být dostačující a je zřejmé, že se pěstounské rodiny často ocitaly v nejistém postavení 

vůči biologickým rodičům dítěte. Na řešení vzniklých problémů byly obvykle samy, 

neboť zcela chyběla síť odborných služeb. Poskytované poradenství ani nezohledňovalo 

nové poznatky o vývoji dítěte v pěstounské péče. Tyto nedostatky byly jedním z 

podnětů pro změnu právní úpravy.       

 Ustanovení v ZOR je ponecháno v platnosti do účinnosti NOZ, jehož úprava 

přináší řadu změn.         

 NOZ stanoví, že rodiče mají vůči dítěti práva a povinnosti vyplývající 

z rodičovské odpovědnosti, s výjimkou těch, které zákon stanoví pěstounovi. 

V případech zvláštního zřetele hodných může soud rozhodnout jinak. Zákon zakotvuje 

právo rodičů na pravidelný styk s dětmi a právo na informace o nich, pokud soud 

nerozhodne jinak. Rodičům náleží vyživovací povinnost, jejíž rozsah se odvíjí od 

možností, schopností a majetkových poměrů rodičů a odůvodněných potřeb dítěte.  

 Úprava povinností pěstouna je obdobná jako v ZOR. Navíc je zakotvena 

povinnost pěstouna udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči a 
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blízkou rodinou, a umožnit dítěti styk s rodiči, pokud soud nestanoví jinak. Povinnosti 

dítěte zůstaly obsahově totožné s úpravou v ZOR.       

 NOZ upravuje také řešení krizových situací v pěstounské rodině. Pokud dojde 

k podstatné změně poměrů nebo k neshodě mezi rodiči a pěstounem ohledně 

podstatných záležitostí, lze navrhnout soudu změnu práv a povinností, zrušení 

pěstounské péče nebo jiné rozhodnutí (zejména využití alternativních forem řešení 

konfliktů). Tento návrh může podat kromě pěstouna a rodiče také dítě, které tak 

přestává být pasivním subjektem.            

 Novela ZSPOD v hlavě první85 nově konkretizovala výše uvedená práva a 

povinnosti při výkonu pěstounské péče. Za tímto účelem také zavedla nové pojmy 

osoba pečující a osoba v evidenci.86   

8.3 Práva osob pečujících a osob v evidenci  
 

 ZSPOD v § 47a odst. 2 upravuje práva osob pečujících a osob v evidenci. 

„Pěstouni pečují o dítě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dosud neměli nárok na 

odpočinek – odlehčení, neměli nárok na podpůrné služby. K pěstounství se rozhodli sice 

svobodně, ale i tak je třeba vnímat jejich péči o dítě nejen jako poslání, ale jako službu 

dítěti a státu.“87 Zákonná úprava těchto práv má být výrazem ochoty státu poskytnout 

různé formy pomoci k výkonu tak náročné činnosti, kterou je pěstounská péče. „Ačkoliv 

je dítě umístěno v pěstounské péči, zůstává pod ochranou státu, proto je nutné zajistit 

fungující systém doprovázení, podpory a následného vzdělávání pěstounů a sledování 

výkonu pěstounské péče. Ostatní ustanovení týkající se oprávnění osob pečujících a 

osob v evidenci jsou nabídkou ze strany správních orgánů nebo pověřených osob, a je 

na konkrétní osobě pečující nebo v evidenci, zda tuto nabídku využije či nikoliv.“88  

 

                                                 
85 § 47a a násl. ZSPOD. 
86 § 47 odst. 1 ZSPOD: „Pro účely tohoto zákona se jako pěstounská péče posuzuje péče o dítě 
poskytovaná osobou pečující nebo skutečnosti, že je fyzická osoba osobou v evidenci.“ 
87 Otevřený dopis V. Klausovi, Amalthea, o.s. [online] [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: <http://amalthea. 
pardubice.cz/aktuality/2012/otevreny-dopis-vaclavu-klausovi.pdf>. 
88 Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
zákona č. 401/2012 Sb. k 21. 12. 2012, MPSV. [online] [cit. 2013-04-10].   Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/14227/Informace_1.pdf>.  
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8.3.1 Právo na pomoc při zajištění osobní péče o dítě  
 

 Jedná se o právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní 

péče o svěřené dítě. ZSPOD stanoví, že jde zejména o krátkodobou péči po dobu, kdy je 

osoba pečující nebo v evidenci uznána dočasně práce neschopnou, při ošetřování osoby 

blízké, při narození dítěte, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí a při úmrtí 

osoby blízké. Cílem je tedy pomoci osobě pečující nebo osobě v evidenci, která se 

nachází v dočasné složité životní situaci, s péčí o svěřené děti.    

 Podmínkou je, aby byla osobní péče skutečně potřebná (vzhledem k věku dítěte, 

jeho zdravotnímu stavu atd.) a osoba pečující nebo osoba v evidenci ji nebyla schopna 

zajistit jiným způsobem (např. péče druhého manžela, školní družina).    

  Krátkodobou péči mohou poskytovat osoby blízké, komunitní a mateřská 

centra, jiné pěstounské rodiny, dobrovolníci atd. Odpovědnost za dítě nese vždy osoba, 

která ho hlídá.  

 Je třeba předem dohodnout zejména způsob, jakým lze o pomoc požádat, způsob 

a místo předání a převzetí dítěte, případně stravné či ubytování (za úhradu) atd. 

 Subjekt, se kterým uzavřela osoba pečující nebo osoba v evidenci dohodu, hradí 

službu hlídání ze státního příspěvku, který na tuto osobu pobírá.   

8.3.2 Právo na tzv. „respitní péči“  
 

 Podstatou této služby je zajištění celodenní péče svěřenému dítěti nebo dětem 

s cílem poskytnout krátkodobou úlevu, odpočinek a možnost psychohygieny osobám, 

které poskytují dětem skutečně intenzivní péči.     

 Zákonem stanovený minimální rozsah je alespoň 14 kalendářních dnů 

v kalendářním roce. Lze dohodnout i větší časový rozsah, a zároveň lze také lhůtu 

rozdělit do kratších časových úseků (např. několik víkendů).  

 Podmínkou je, aby svěřené dítě dosáhlo věku alespoň 2 let. Ne vždy je však tato 

forma pomoci pro dítě vhodná. Vždy je třeba brát v úvahu jeho potřeby a zájmy.  

Například dítě, které je v pěstounské péči teprve krátkou dobu, může být odloučením od 

pěstounů traumatizováno. Naopak nadbytečnou se tato pomoc stává, pokud je 

v pěstounské péči dítě, které během školního roku pobývá na internátě.    

 „Respitní péči“ lze zajistit u malých dětí hlídáním přes den, u větších dětí např. 
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účastí na příměstském, dětském nebo výchovně-rekreačním táboře.    

 V dohodě mezi osobou pečující či v evidenci a subjektem lze upravit, že pobyt 

dětem zajistí osoba pečující nebo osoba v evidenci sama a po subjektu bude požadovat 

přiměřenou úhradu. U nadstandartních služeb se předpokládá, že je bude osoba pečující 

nebo v evidenci hradit zcela nebo částečně sama.  

8.3.3 Právo na zprostředkování odborné pomoci  
 

 Osoby pečující nebo osoby v evidenci mají nárok na psychologickou, 

terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc alespoň jednou za 6 měsíců.   

 Jedná se o pomoc nad rámec poradenství poskytovaného obecním nebo 

krajským úřadem nebo pověřenou osobou, a která je bezplatná.89 Minimální rozsah 

poradenství je stanoven ve vyhlášce MPSV. Pokud by však byla vyžadována pomoc v 

intenzivnějším rozsahu, počítá se s finanční spoluúčastí osoby pečující nebo osoby 

v evidenci.           

 Pomoc je zajišťována buď samotným subjektem, s nímž osoba pečující nebo 

v evidenci uzavřela smlouvu, nebo příslušným odborníkem.    

 Mezi formy odborné pomoci patří zejména supervize, psychoterapie, právní 

poradenství, odborná pomoc při vzdělávání atd.  

8.3.4 Právo na vzdělávání  
 

 Osoby pečující nebo osoby v evidenci mají také právo na zprostředkování nebo 

zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče 

o dítě.            

  Konkrétní obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností 

stanoví prováděcí vyhláška MPSV.90 Jedná se zejména o získávání nových informací a 

schopností v oblasti při péči o dítě (popř. o specifické skupiny dětí – se zdravotním 

postižením, jiného etnika atd.), zvládání krizových situací, změn souvisejících se 

vzděláváním a vývojovými fázemi dítěte, návrat dítěte do původní rodiny a přechod do 

náhradní rodiny, a příprava dítěte na osamostatňování.     
                                                 
89 Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  
ve znění zákona č. 401/2012 Sb. k 21. 12. 2012, MPSV. [online] [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/14227/Informace_1.pdf>. 
90 § 5 vyhlášky MPSV. 
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 Zvyšování znalostí a dovedností zajišťuje ten, kdo s osobou pečující nebo 

osobou v evidenci uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, nebo ten kdo vydal 

správní rozhodnutí, v němž upravil podrobnosti výkonu práv a povinností. Je zároveň 

zodpovědný za to, aby vzdělávání bylo uskutečněno prostřednictvím odborně 

způsobilých osob. 

8.3.5 Právo na pomoc při udržování sounáležitosti dítěte s jeho rodinou   
 

 Toto právo úzce souvisí s povinností osoby pečující nebo osoby v evidenci 

udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte v pěstounské péči s osobami dítěti 

blízkými (zejména s rodiči) a umožnit styk rodičů s dítětem, pokud soud nestanoví 

jinak.           

 Kontakt oprávněných osob a dítěte řeší rozhodnutí soudu nebo individuální plán 

ochrany dítěte (IPOD). 

 Pomoc spočívá zejména v přípravě dítěte, oprávněné osoby a osoby pečující 

nebo osoby v evidenci na kontakt. Dále v zajištění předběžného kontaktu mezi osobou 

pečující nebo osobou v evidenci a oprávněnou osobou, zajištění vhodného místa pro 

kontakt, doprovázení dítěte, sledování průběhu kontaktu a vyhodnocení zda probíhá 

v zájmu dítěte.          

 Je třeba zdůraznit, že pomoc je poskytována i jiným formám kontaktu mezi 

dítětem a oprávněnou osobou než je osobní setkání.  

8.4 Povinnosti osob pečujících a osob v evidenci  
 

 ZSPOD91 upravuje i povinnosti osob pečujících a osob v evidenci.  

8.4.1 Povinnost vzdělávání 
 

 Povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě úzce 

souvisí s výše uvedeným právem na vzdělání osob pečujících a osob v evidenci. Zákon 

zde stanoví povinnost vzdělávání v rozsahu 24 hodin během 12 kalendářních měsíců po 

sobě jdoucích. Tuto povinnost lze splnit například osobní konzultací. 

 

                                                 
91 § 47a  odst. 2 ZSPOD. 
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8.4.2 Povinnost umožnit sledování naplňování dohody a spolupráce 
 

 Osoba pečující nebo osoba v evidenci má povinnost umožnit subjektu, s kterým 

uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče nebo který vydal správní rozhodnutí o 

právech a povinnostech, sledovat naplňování těchto práv a povinností. Toto sledování 

může probíhat formou návštěvy v rodině nebo při jiném kontaktu. Cílem dohledu je 

zjistit, zda osoby pečující nebo osoby v evidenci nepotřebují pomoc v oblasti péče o 

dítě. Opakované porušování této povinnosti může být důvodem k vypovězení dohody. 

 Dohled nad výkonem pěstounské péče, který spočívá ve sledování naplňování 

práv a povinností z dohody nebo rozhodnutí, je nutno odlišit od kontroly pěstounské 

péče upravené v § 19 odst. 6 ZSPOD. Dohled zajišťuje OSPOD dítěte a spočívá ve 

sledování vývoje dítěte a kontrole naplňování jeho potřeb podle IPOD.  

8.4.3 Povinnost umožnit sounáležitost dítěte s jeho rodinou  
 

 Podstatou této povinnosti je udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte 

v pěstounské péči s osobami jemu blízkými a umožnit mu styk s rodiči, pokud soud 

nestanoví jinak. Musí se přitom postupovat v souladu s IPOD.    

8.5 Dohody o výkonu pěstounské péče  
 

 Nově jsou v ZSPOD v § 47 a násl. upraveny dohody o výkonu pěstounské péče. 

V předchozí právní úpravě platné do účinnosti novely ZSPOD byly dohody o výkonu 

pěstounské péče uzavírány pouze mezi pěstouny a zařízeními pro výkon pěstounské 

péče.92 Nyní mají povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče všechny osoby 

pečující nebo osoby v evidenci. Účelem těchto dohod je prohloubení pomoci pěstounům 

a jiným osobám pečujícím o dítě.      

 Dohoda o výkonu pěstounské péče je veřejnoprávní smlouva, kterou obecně 

upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v části páté.93 Speciální úprava je obsažena 

v ZSPOD v § 47b a násl., tzn. pokud ZSPOD upravuje některé otázky odchylně od 

správního řádu, má přednost. Dále se na dohody použije se též část první správního 

                                                 
92 Viz Kapitola 13.2 Kolektivní pěstounská péče.  
93 § 159 až 170 správního řádu. 
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řádu, kde jsou upraveny základní zásady činnosti správních orgánů a přiměřeně část 

druhá správního řádu, která obsahuje obecná ustanovení o správním řízení.  

Účastníkem dohody je na straně jedné orgán, resp. subjekt veřejné správy 

(případně osoba pověřená výkonem sociálně-právní ochrany dětí) a na straně druhé 

osoba pečující nebo osoba v evidenci.       

 Obsah dohody tvoří práva a povinnosti94 osob pečujících nebo osob v evidenci, 

která jsou specifikována a individualizována ve vztahu k jednotlivým pěstounům a 

svěřeným dětem. Zákon výslovně nezakazuje možnost upravit v dohodě i jiná práva a 

povinnosti než která jsou obsažena v § 47a odst. 2 ZSPOD. Jde tedy dovodit, že to lze, 

ale bylo vhodnější tuto možnost doplnit do ustanovení o obsahu dohody.95   

 Navrhovatelem dohody je příslušný OSPOD, kterým je obecní úřad obce 

s rozšířenou působností místně příslušný podle místa trvalého pobytu osoby pečující 

nebo osoby v evidenci. Návrh dohody zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho 

přijetí.           

 Osoba pečující nebo v evidenci může dohodu uzavřít s tímto nebo jiným 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností, s obecním úřadem, krajským úřadem 

nebo pověřenou osobou (dále subjektem). K tomuto dojde zejména v případech, kdy 

jiný subjekt bude schopen lépe zabezpečit potřeby pěstounů a dětí. K uzavření dohody 

s jiným subjektem než s OSPOD je vyžadován jeho předchozí souhlas.   

 ZSPOD stanoví lhůtu k uzavření dohody o výkonu pěstounské péče. Dohoda 

musí být uzavřena do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí orgánu o svěření prvního 

dítěte do péče osoby pečující nebo rozhodnutí o zařazení osoby do evidence osob, které 

mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Pokud byla dohoda 

vypovězena, musí být uzavřena nová do 30 dnů ode dne doručení výpovědi.  

 Přechodná ustanovení ZSPOD stanoví povinnost osobě pečující nebo osobě 

v evidenci uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče do 30. 6. 2013, jestliže jí bylo dítě 

svěřeno do péče do 31. 12. 2012.        

  Dohoda musí být vždy v souladu se zájmy a potřebami dítěte a s IPOD. Dále 

nesmí být v rozporu s právními předpis, ani je nesmí obcházet, a musí být v souladu 

                                                 
94 § 47a odst. 2 ZSPOD. 
95 Stanovisko Sdružení SOS dětských vesniček k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí. [online] [cit. 2013-04-10].   Dostupné z: <http://www.sos-vesnicky.cz/pro-media/tiskove-
zpravy/stanovisko-sdruzeni-k-novele-zakona-c-359-1999-sb/>  
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s veřejným zájmem.96 Soulad dohody s právními předpisy lze přezkoumat z moci úřední 

nebo na podnět, který podala osoba pečující nebo osoba v evidenci ve lhůtě 30 dnů ode 

dne, kdy se o důvodech přezkumu dozvěděla. Pokud správní orgán shledá, že je dohoda 

v rozporu s právními předpisy, zruší ji.       

 Již uzavřená dohoda může být změněna písemnou dohodou smluvních stran. 

Pokud byla dohoda uzavřena s jiným subjektem než místně příslušným OSPOD, je 

vyžadován ke změně jeho souhlas. Důvodem ke změně může být změna situace 

v rodině osoby pečující a osoby v evidenci nebo změna individuálního plánu ochrany 

svěřeného dítěte.          

 V případě nespokojenosti osoby pečující nebo osoby v evidenci s plněním 

dohody ze strany OSPOD, lze řešit situaci v rámci stížností podle správního řádu.  

 Dohoda zaniká ze zákona dnem, kdy skončí pěstounská péče nebo dnem, kdy 

byla osoba vyřazena z evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na 

přechodnou dobu.          

 Dohodu může osoba pečující nebo osoba v evidenci vypovědět bez udání 

důvodu. Subjekt může dohodu vypovědět pouze z důvodů závažného a opakovaného 

porušování povinností osobou pečující nebo v evidenci, opakovaného maření sledování 

naplňování dohody nebo odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou 

dobu bez vážného důvodu.     

8.6 Rozhodnutí o výkonu práv a povinností  
  

Pokud nedojde k uzavření dohody o výkonu pěstounských práv do konce lhůty 

stanovené v ZSPOD, zahájí příslušný OSPOD řízení o vydání rozhodnutí o právech a 

povinnostech upravených v § 47a odst. 2 ZSPOD. Proti správnímu rozhodnutí OSPOD 

lze podat odvolání. Pokud je dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřena po zahájení 

řízení o vydání rozhodnutí, řízení se zastaví.   

 

 

8.7 Dohled nad výkonem pěstounské péče 
 

                                                 
96 159 odst. 2 správního řádu. 
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ZSPOD v § 47b odst. 5 stanoví subjektu povinnost sledovat naplňování dohody 

nebo správního rozhodnutí o právech a povinnostech při výkonu pěstounské péče. Jeho 

zaměstnanci mají být nejméně jednou za dva měsíce v osobním styku s osobou pečující 

nebo osobou v evidenci a se svěřenými dětmi. O průběhu výkonu pěstounské péče 

podávají zaměstnanci každých 6 měsíců zprávu příslušnému OSPOD.   

 Kontrola probíhá obvykle formou pohovoru s dítětem a pěstounem a jejím cílem 

je objevit případné problémy a pomoci je řešit. Pěstouni jsou povinni při kontrole 

spolupracovat, umožnit návštěvu zaměstnanců obce a poskytnout požadované 

informace.            

 Osoba pečující nebo osoba v evidenci má tedy povinnost umožnit subjektu, 

s kterým uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče nebo který vydal správní 

rozhodnutí o právech a povinnostech, sledovat naplňování těchto práv a povinností. 

Toto sledování může probíhat formou návštěvy v rodině nebo při jiném kontaktu. Cílem 

dohledu je zjistit, zda osoby pečující nebo osoby v evidenci nepotřebují pomoc v oblasti 

péče o dítě. Opakované porušování této povinnosti může být důvodem k vypovězení 

dohody.           

 Činnost spočívající ve sledování naplňování práv a povinností z dohody nebo 

rozhodnutí je nutno odlišit od činnosti upravené v § 19 odst. 6 ZSPOD. Tuto činnost 

zajišťuje OSPOD dítěte a spočívá ve sledování vývoje dítěte a kontrole naplňování jeho 

potřeb podle IPOD.  

9 Kontrola pěstounské péče  
 

 Podle § 19 odst. 6 ZSPOD: „Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje 

vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů.“   

 Zaměstnanci obce s rozšířenou působností za tímto účelem navštěvují rodinu, ve 

které dítě žije, nebo jiné prostředí, kde se zdržuje. Časové intervaly návštěv jsou 

zákonem stanoveny následovně. V období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči 

rodičů nejméně jednou za 3 měsíce, později podle potřeby, nejméně však jednou za 6 

měsíců. Zaměstnanci se prokazují zvláštním oprávněním vydaným obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, kde jsou uvedeny jejich osobní údaje a vymezena činnost, 

kterou mohou vykonávat.   
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10 Zrušení a zánik pěstounské péče  
 

Pěstounská péče může zaniknout na základě právních skutečností nebo může být 

zrušena rozhodnutím soudu.          

  Mezi právní skutečnosti patří dosažení zletilosti dítěte. Tímto se pěstounská 

péče liší od náhradní rodinné péče ve formě osvojení. Pokud však dítě i po dosažení 

zletilosti trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do 

dosažení jeho zletilosti osobou pečující, náleží mu do jeho 26 let příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte.  Další právní skutečností je smrt dítěte nebo pěstouna. Jestliže je dítě ve 

společné pěstounské péči manželů, smrtí jednoho z nich se druhý stává výlučným 

pěstounem.              

 Soud může z moci úřední pěstounskou péči zrušit na základě důležitých důvodů. 

Obvykle proto, že pěstounská péče neplní svůj účel nebo pokud odpadly důvody, pro 

které bylo dítě do pěstounské péče svěřeno.  Soud zruší pěstounskou péči vždy, pokud o 

to pěstoun požádá, neboť nikdo nemůže být nucen k výkonu pěstounské péče proti své 

vůli. Pěstounská péče zaniká právní mocí rozhodnutí o zrušení pěstounské péče.  

 NOZ přinesl významnou změnu v oblasti zrušení a zániku pěstounské péče. 

Pokud dojde k podstatné změně poměrů nebo k neshodě mezi rodiči a pěstounem 

ohledně podstatných záležitostí, mohou podat soudu návrh zrušení pěstounské péče 

kromě pěstouna také rodiče dítěte a dítě samotné. 

11 Dávky pěstounské péče  

11.1 Obecná úprava  
 

 Dávky pěstounské péče poskytuje stát. Rozlišujeme dávky opakující se, které 

jsou vypláceny v měsíčních splátkách, a dávky jednorázové.    

 Před změnou ZPOD byly dávky pěstounské péče upraveny v zákoně č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře (ZSSP).97 Toto uspořádání se však nejevilo jako příliš 

vhodné vzhledem ke skutečnosti, že dávky pěstounské péče mají odlišný věcný 

charakter od ostatních dávek státní sociální podpory. Proto ve snaze sjednotit právní 

úpravu byly dávky pěstounské péče převedeny do ZSPOD. Výplata dávek podle 

                                                 
97 § 36 a násl. ZSSP. 
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předchozí právní úpravy byla naposledy provedena za měsíc prosinec 2012, poté nárok 

na dávky zanikl a bylo nutné si o ně znovu zažádat.98      

 Žádost o dávky spolu s požadovanými dokumenty lze podat na kterémkoli 

kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce.    

 O dávkách rozhoduje a zároveň je vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je 

místně příslušná podle trvalého místa pobytu osoby pečující a osoby v evidenci, 

případně podle trvalého místa pobytu zletilé osoby, o kterou bylo pečováno (u 

příspěvku na úhradu potřeb dítěte a příspěvku při ukončení pěstounské péče). Došlo tím 

ke změně předchozí právní úpravy, která stanovila, že místní příslušnost se řídí místem 

trvalého pobytu osoby oprávněné pro nárok na dávku. Toto ustanovení způsobovalo 

v praxi mnoho problémů, zejména v případech, kdy bylo dítě hlášeno k trvalému pobytu 

na jiném místě než jeho pěstoun.          

 Proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce se lze odvolat. O odvolání 

rozhoduje MPSV, odvolání nemá odkladný účinek.     

 Nárok na dávku pěstounské péče vzniká dnem, kdy byly splněny všechny 

zákonné podmínky. Nárok na výplatu dávky náleží nejdříve ode dne vykonatelnosti 

rozhodnutí OSPOD nebo soudu o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se 

pěstounem. V ostatních případech náleží od právní moci rozhodnutí soudu o svěření 

dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustanovení poručníka. Odměna pěstouna 

náleží osobě v evidenci ode dne právní moci rozhodnutí o jejím zařazení do evidence 

osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.     

 Rozhodnutí o dávkách je předběžně vykonatelné, to znamená, stává se 

vykonatelným dnem oznámení rozhodnutí. Úřad práce odsouhlasí dávky k výplatě 

ihned po vydání rozhodnutí.99 Výplatní termíny dávek jsou regulovány.    

 K novele ZSPOD byl při jejím schvalování připojen také tzv. přílepek o 

kontroverzních sKartách. Dávky pěstounské péče (a také podpory v nezaměstnanosti a 

při rekvalifikaci) mají být podle něj vypláceny prostřednictvím karet sociálních 

systémů, tzv. sKaret. Jedná se o speciální platební karty, které zároveň slouží jako 

identifikační průkaz pro osoby, kterým se vyplácejí sociální dávky (včetně dávek 

                                                 
98 Normativní instrukce č. 5/2013  o dávkách pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí. MPSV. [online] [cit. 2013-04-05].   Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/ 
14227/Informace_1.pdf>.   
99 Podle § 71 odst. 1 písm. a) správního řádu se vydáním rozumí předání stejnopisu písemného 
vyhotovení rozhodnutí k doručení. 
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pěstounské péče). Tyto dávky jsou zasílány na bankovní účet, který ke kartě náleží. 

Podle rozhodnutí příjemce se vyplácejí v hotovosti, převodem na platební účet určený 

příjemcem, nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů. Novela sice 

stanovila povinnost vyplácení pěstounských dávek přes tyto karty od 1. 1. 2013, 

neobsahovala však v této souvislosti žádná přechodná ustanovení. Toto se ukázalo 

později jako problém, neboť řada příjemců dávek neobdržela karty včas od MPSV. Bylo 

nutné na tuto vzniklou situaci reagovat dodatečně. Dne 18. 12. 2012 byl proto přijat 

zákon č. 505/2012 Sb.,100 který do ZSPOD a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

včlenil přechodné ustanovení: „Do dne vydání karty sociálních systému se dávky 

pěstounské péče vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený 

příjemcem dávky nebo v hotovosti.“101 Skarty patří mezi velmi kritizovaný projekt. Jeho 

odpůrci zdůrazňují zejména následující nedostatky: komplikované vybírání peněz 

(nedostačující síť bankomatů a obchodů s platebním terminálem), převedení nákladů 

systému ze státu na občana (poplatky za finanční operace na účtu, poplatek za ztrátu 

karty), nedostačující ochrana osobních údajů (příliš velký rozsah osobních údajů 

uvedených na kartě a vyžadovaných pro vydání karty), nedostačující ochrana soukromí 

(povinnost souhlasit s předáváním informací o platebních transakcích MPSV) atd. 

V současnosti je v Poslanecké sněmovně projednáván návrh zákona o zrušení těchto 

karet.            

  U společné pěstounské péče manželů mohou být dávky přiznány jen jednomu 

z nich na základě dohody manželů nebo rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce.

 Nárok na dávku nebo její výplatu zaniká v případech stanovených zákonem po 

uplynutí 1 roku. Dřívější právní úprava tuto oblast upravovala odlišně podle toho, zda se 

jednalo o jednorázové dávky (nárok zanikl uplynutím 1 roku) nebo o opakující se dávky 

(nárok zanikl uplynutím 3 měsíců).        

 Osoba pečující nebo osoba v evidenci, které je vyplácena odměna pěstouna 

podle § 47j odst. 1 písm. a) a b) ZSPOD může být vedena v evidenci uchazečů o 

zaměstnání a pobírat podporu v nezaměstnanosti. Osoba, která převzala dítě do péče 

nahrazující péči rodičů a splnila zákonem požadované podmínky má nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.  

                                                 
100 Zákon č. 505/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  
101 § 47t odst. 4 ZSPOD. 
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U opakujících se dávek pěstounské péče je přípustná exekuce, v případě dluhu 

osoby pečující nebo osoby v evidenci (u odměny pěstouna) nebo dluhu dítěte (u 

příspěvku na úhradu potřeb dítěte).102  

11.2 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte  
 

 Účelem tohoto příspěvku je zajistit životní potřeby dítěte.  Na příspěvek má 

nárok nezletilé nezaopatřené dítě, které je svěřeno do pěstounské péče, tzn. do péče 

osoby pečující nebo osoby v evidenci.      

 Příspěvek se vyplácí i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle do jeho 26 let, pokud 

jsou splněny následující podmínky. Dítě musí být nezaopatřené103 a trvale žít a společně 

uhrazovat náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti 

osobou pečující (nikoliv osobou v evidenci).      

 Do dosažení zletilosti dítěte žádá o příspěvek osoba pečující, které je také dávka 

vyplácena. Po dosažení zletilosti o příspěvek žádá a je vyplácen přímo osobě svěřené do 

péče osoby pečující.          

 Dříve byla výše příspěvku výsledkem součinu částky životního minima dítěte a 

koeficientu 1,40 (resp. 2,30 u nezaopatřeného dítěte). U zdravotně postiženého dítěte se 

koeficient zvyšoval úměrně stupni postižení (2,35 u I. stupně závislosti, 2,90 u II. 

stupně, 3,10 u III. nebo IV. stupně).      

 Současná výše příspěvku je určena v závislosti na věku dítěte a činí za 

kalendářní měsíc 4 500 Kč (dítě do 6 let), 5 550 Kč (dítě od 6 do 12 let), 6 350 Kč (dítě 

od 12 do 18 let), 6 600 Kč (dítě od 18 do 26 let). Zvláštní způsob výpočtu podle 

speciální tabulky se použije v případě dítěte, které je podle ZSSP závislé na pomoci jiné 

fyzické osoby.         

 Příspěvek nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření 

zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby rozhodnutím soudu nebo 

jiného příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů.  

 Příspěvek také nenáleží, pokud je dítě příjemcem důchodu z důchodového 

pojištění a tento důchod je vyšší nebo roven příspěvku. Pokud je důchod nižší než 

příspěvek, náleží dítěti ve výši, která přesahuje výši důchodu.  

                                                 
102 § 317 odst. 2 OSŘ. 
103 Nezaopatřenost se posuzuje podle § 11 až 16 ZSSP.  
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11.3 Příspěvek při převzetí dítěte  
 

 Tato jednorázová dávka slouží k úhradě nákladů, které pěstounům vzniknou 

v souvislosti s převzetím dítěte. Pěstouni musí pořídit dítěti do začátku zejména 

oblečení, hračky, školní potřeby atd., což představuje větší finanční zátěž.   

 Nárok na dávku má osoba, která dítě převzala do pěstounské péče, tzn. osoba 

pečující (osoby v evidenci nárok nemají).      

 Výše příspěvku činí v závislosti na věku dítěte 8 000 Kč (dítě do 6 let), 9 000 Kč 

(dítě od 6 do 12 let) a 10 000 Kč (dítě od 12 do 18 let). Oproti dřívější právní úpravě 

zde nedošlo k výrazné změně ve výši částek, ale jen k jinému rozčlenění kategorií podle 

věku dítěte.104          

 Pokud jde o totéž dítě, náleží příspěvek osobě pečující jen jednou. Jde například 

o případy, kdy je dítě svěřeno stejné pečující osobě nejdříve do předpěstounské péče a 

později do pěstounské péče.   

11.4 Příspěvek při ukončení pěstounské péče    
 

 Tento příspěvek představuje zcela novou jednorázovou dávku, která v dřívější 

úpravě nebyla. Jejím cílem je usnadnit osobám, které byly v pěstounské péči, po jejím 

ukončení vstup do života.          

 Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti 

v pěstounské péči, a to ke dni zániku jejího nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.  

 Pokud nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží z důvodu, že dítě 

pobírá důchod z důchodového pojištění, bude náležet příspěvek při ukončení pěstounské 

péče ke dni následujícímu po skončení jeho nezaopatřenosti.    

 Výše příspěvku činí 25 000 Kč.  

11.5 Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla  
 

 Příspěvek podle nové právní úpravy náleží osobě pečující, která má 

v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 

3 děti (včetně zletilých nezaopatřených dětí). Původní právní úprava požadovala, aby 
                                                 
104 Příspěvek dříve činil 8 000 Kč (dítě do 6 let), 9000 Kč (dítě od 6 do 15 let), 10 000 Kč (dítě od 15 do 
18 let). 
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osoba měla v pěstounské péči nejméně 4 děti. Příspěvek náleží, pokud tato osoba 

zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila jeho nezbytnou celkovou opravu, za 

podmínky, že vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.       

 Výše příspěvku činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo 

prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Zároveň nesmí součet 

příspěvků poskytnutých osobě pečující přede dnem podání žádosti přesáhnout částku 

200 000 Kč v období posledních 10 kalendářních let. Vzhledem k tomu, že jsou 

pěstounské dávky poskytovány od 1. 1. 2013 nově podle ZSPOD (místo dřívější úpravy 

v ZSSP), období 10 kalendářních let se počítá znovu a příspěvky přiznané do účinnosti 

novely ZSPOD se nezapočítávají. Pokud byl příspěvek čerpán podle staré právní 

úpravy, lze o něj požádat znovu podle nové právní úpravy.    

 Příspěvek může být poskytnut i před zakoupením vozidla. Použití příspěvku je 

osoba pečující povinna prokázat do 6 měsíců od jeho poskytnutí, pokud příspěvek 

nepoužije, je povinna ho vrátit. V případě, že do 5 let ode dne poskytnutí příspěvku 

vozidlo prodá, daruje, začne ho používat pro výdělečnou činnost nebo přestane 

vykonávat pěstounskou péči (s výjimkou vážných zdravotních důvodů), musí poměrnou 

část příspěvku vrátit.   

11.6 Odměna pěstouna 
 

 Nárok na odměnu má osoba pečující, a to po dobu trvání péče o svěřené dítě. Po 

dosažení zletilosti dítěte má na odměnu nárok jen do té doby, dokud zletilé 

nezaopatřené dítě pobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Pokud dítě nepobírá 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte z důvodu, že požívá důchod z důchodového pojištění, 

jehož výše je stejná nebo vyšší než příspěvek, nárok na odměnu pěstouna přesto trvá.  

 Také osoba v evidenci má nárok na odměnu pěstouna, a to po dobu zařazení do 

evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Odměna 

jí náleží i po dobu, kdy nemá svěřeno žádné dítě a její výše není závislá na počtu 

svěřených dětí. Odměna jí nenáleží pouze v případě, že je přerušeno zprostředkování 

pěstounské péče na přechodnou dobu, na žádost pěstouna nebo rozhodnutím krajského 

úřadu. Tato právní úprava představuje určitou kompenzaci za to, že osoby v evidenci 

jsou na rozdíl od jiných pěstounů pořád k dispozici a nemohou si dítě vybírat. Toto 

ustanovení je předmětem řady polemik.      
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 Odměna se poskytuje i po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci v 

dočasné pracovní neschopnosti nebo v nařízené karanténě, a to nejdéle do konce 

kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž neschopnost nebo 

karanténa vznikla nebo byla nařízena.  Po tuto dobu pěstounovi nenáleží nemocenské. 

 Odměna ovšem nenáleží v případě, pokud je dítě v plném přímém zaopatření 

zařízení pro péči o děti a mládež nebo v péči jiné osoby z rozhodnutí příslušného orgánu 

o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů.      

 V případě, že jsou děti svěřeny do společné pěstounské péče manželů, náleží 

odměna pouze jednomu z nich. Totéž platí, i pokud jsou oba manželé osobami 

pečujícími nebo osobami v evidenci a mají svěřeny děti do své výlučné péče. Komu 

bude dávka náležet, stanoví buď dohoda manželů, nebo pobočka Úřadu práce České 

republiky.          

 Odlišně jsou upraveny podmínky poskytování odměny pěstouna u rodičů a 

prarodičů otce nebo matky svěřeného dítěte. Pokud pečují o 1 nebo 2 děti (zdravé nebo 

v I. stupni závislosti), náleží jim odměna pouze v případech zvláštního zřetele hodných. 

K posouzení nároku na odměnu je vyžadováno vyjádření místně příslušného OSPOD a 

zohledňují se sociální a majetkové poměry rodiny a zdravotní stav dítěte.   

 O nároku na odměnu pěstouna rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce 

ČR. Odměna náleží vždy, pokud prarodiče nebo praprarodiče pečují o 3 a více dětí nebo 

alespoň o 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti. Důvodem této diferenciace je, že 

prarodiče nebo praprarodiče plní výkonem pěstounské péče svou zákonnou vyživovací 

povinnost k dítěti. Naopak na ostatní dávky pěstounské péče mají nárok vždy. 

Ustanovení znevýhodňující pěstouny prarodiče má předcházet zneužívání této dávky, 

které se v posledních letech rozmohlo. Na druhou stranu však je evidentní, že nejméně 

stejně silným důvodem byly ekonomické úspory, které toto opatření přineslo.    

 Podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2012 výši odměny činil součin životního 

minima jednotlivce a koeficientu 1,00 za každé svěřené dítě (tj. 3 410 Kč měsíčně za 1 

dítě, 6 820 Kč měsíčně za 2 děti). Odměnu pěstouna ve zvláštních případech činil 

součin životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50 (tj. 18 755 Kč měsíčně za 3 děti 

nebo 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby105), a za každé 

další svěřené dítě se odměna zvyšovala o 0,5 (resp. o 0,75 u dítěte ve II., III. nebo IV. 

                                                 
105 II. stupeň – středně těžká závislost, III. stupeň – těžká závislost, IV. – úplná závislost.  
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stupni závislosti) násobek částky životního minima (tj. 20 460 Kč měsíčně za 4 děti). 

Podmínkou pro poskytování odměny pěstouna ve zvláštních případech bylo, že pěstoun 

nesměl být po celý kalendářní měsíc výdělečně činný.    

 Nynější právní úprava nerozlišuje odměnu pěstouna, odměnu pěstouna ve 

zvláštních případech a odměnu pěstouna v zařízeních pro výkon pěstounské péče. 

 Výše odměny je diferencována podle počtu dětí svěřených do pěstounské péče, 

případně podle jejich zdravotního stavu následovně. U osoby pečující o dítě činí 

odměna za kalendářní měsíc odměna 8 000 Kč (za 1 dítě), 12 000 Kč (za 2 děti) a 

20 000 Kč (za 3 děti nebo za 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti). U osoby 

v evidenci 20 000 Kč (od zařazení do evidence, i pokud nepečuje o žádné dítě) a 24 000 

Kč (za 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti). Za každé další dítě svěřené osobě 

pečující do péče nebo dítě svěřené osobě v evidenci do jiné péče než je pěstounská péče 

na přechodnou dobu se odměna pěstouna zvyšuje o 4 000 Kč.    

 Z výše uvedeného je zřejmé, že v nové právní úpravě došlo k výraznému 

zvýšení finanční odměny pěstouna za péči o jedno a o dvě děti oproti předchozímu 

stavu. Výše odměny (platu) pěstouna na přechodnou dobu se blíží průměrné měsíční 

mzdě v České republice.          

 Odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnosti pro účely zákonů 

upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové 

pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Před výplatou odměny provede 

Úřad práce zákonem stanovené odvody a vyplatí pěstounům již „čistý“ příspěvek.   

 Osoba pečující nebo osoba v evidenci může mít i další příjmy, které se zdaňují 

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Výdělečná činnost však nesmí mít vliv 

na kvalitu poskytované péče o dítě. Není vyloučena ani možnost pobírání starobního 

důchodu pěstounem (s výjimkou předčasného starobního důchodu).   

12 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 
 

 Novým institutem, který byl novelou do ZSPOD začleněn je státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče. Upravuje ho ZSPOD v § 47d.     

 Nárok na státní příspěvek má obecní úřad obce s rozšířenou působností na 

základě vydání správního rozhodnutí o úpravě práv a povinnosti při výkonu pěstounské 

péče a obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo 
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pověřená osoba, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.  

 Příspěvek je určen na pokrytí nákladů, které jsou vynakládány na zajišťování 

pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem, a dále na 

provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Jedná se zejména o věcné výdaje související 

s poskytováním pomoci a zajišťováním doprovodných a podpůrných služeb, případně 

osobní (platové a mzdové) náklady zaměstnanců příjemce příspěvku pověřených úkoly 

ohledně dohod nebo rozhodnutí o pěstounské péči (nikoliv však zaměstnanců 

zabezpečujících administrativní, ekonomickou a účetní agendu).106   

 Výše státního příspěvku byla stanovena na 48 000 Kč za kalendářní rok nebo 

4 000 Kč za každý kalendářní měsíc nebo jeho část, v němž trvala dohoda, nebo 

existovalo pravomocné správní rozhodnutí o výkonu pěstounské péče. Tato částka 

náleží na každou dohodu a právní rozhodnutí bez ohledu na počet svěřených dětí. Při 

použití těchto peněžitých prostředků se přihlíží ke konkrétním potřebám pěstounské 

rodiny a dětí, a na každou dohodu nebo rozhodnutí nemusí být vyčerpána celá částka 

příspěvku. Původně byla zvažována výše příspěvku 60 000 Kč. Ani tato vyšší částka 

podle vyjádření sdružení SOS dětských vesniček nebyla adekvátní a nepokryla by roční 

náklady související s poskytováním poradenství a pomoci žadatelům či pěstounským 

rodinám a s prováděním dohledu nad výkonem pěstounské péče. Současná výše je však 

podle jejich vyjádření téměř likvidační a vede k nedostatečnému zajištění uvedených 

činností.107                  

 Pro přiznání státního příspěvku je třeba podat žádost, ve které je obsažen seznam 

osob, s nimiž byla uzavřena dohoda, nebo jejichž práva a povinnosti byly upraveny 

rozhodnutím. O žádosti rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce, místně příslušná podle 

sídla žadatele.            

  Příspěvek je vyplácen do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o jeho přiznání 

nebo do 15. 2. pokud nárok na příspěvek trvá k 1. 1. následujícího roku.   

 Pokud byla dohoda o právech a povinnostech ukončena nebo správní rozhodnutí 

zrušeno a trvaly kratší dobu než 6 měsíců, je zde povinnost příjemce vrátit poměrnou 

                                                 
106 Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
zákona č. 401/2012 Sb. k 21. 12. 2012, MPSV. [online] [cit. 2013-04-10].   Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/14227/Informace_1.pdf>. s. 60.  
107 Stanovisko Sdružení SOS dětských vesniček k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí. [online] [cit. 2013-04-10].   Dostupné z:  <http://www.sos-vesnicky.cz/pro-media/tiskove-
zpravy/stanovisko-sdruzeni-k-novele-zakona-c-359-1999-sb/> .  
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část příspěvku.         

 Příjemce příspěvku není povinen provádět vyúčtování použití a čerpání 

prostředků příspěvku. Veřejnosprávní kontrolu je příslušná provést krajská pobočka 

Úřadu práce, kontroluje přitom zejména dodržování kritérií hospodárnosti, účelnosti a 

efektivnosti při využití státního příspěvku.108 

13 Formy pěstounské péče  

13.1 Individuální pěstounská péče 
 

„Tento typ pěstounské péče je vykonáván v klasickém rodinném prostředí a na 

první pohled se od jiných rodin neliší. Pěstouni už většinou své vlastní děti mají nebo již 

děti vychovali.“109 Individuální pěstounská péče tedy představuje formu péče, která je 

pro dítě nejpřirozenější.           

  ZOR stanoví obecnou podmínku, aby osoba pěstouna poskytla záruku řádné 

výchovy dítěte.110          

 Dítě může být svěřeno do péče jedné osoby, přičemž její osobní stav není 

rozhodující (může být svobodná, rozvedená, ovdovělá, žijící v manželství). Dále může 

být svěřeno do společné péče manželů.      

 V rámci individuální pěstounské péče rozlišujeme pěstounskou péči 

příbuzenskou a nepříbuzenskou. Dítě může být svěřeno do péče osobě z širšího 

rodinného okruhu (např. prarodičům, zletilým sourozencům), nebo osobě zcela cizí, bez 

příbuzenských vazeb.   

13.2 Kolektivní pěstounská péče 
 

 Kolektivní pěstounská péče byla dříve upravena v § 44 a násl. ZSPOD. Bylo zde 

stanoveno, že pěstounská péče může být vykonávána v zařízeních pro výkon pěstounské 

péče. Tato zařízení byla zřízena v samostatném objektu, který byl vybaven jako byt pro 

rodinu s větším počtem dětí. Mezi pěstounem a zřizovatelem zařízení byla uzavírána 

písemná dohoda o výkonu pěstounské péče, která obsahovala výčet nákladů na 

                                                 
108 Viz zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  
109 MATĚJČEK, Zdeněk – KOLUCHOVÁ, Jarmila. Osvojení a pěstounská péče. 1.vyd. Praha: Portál, 
2002, s. 16.   
110 § 45a odst. 1 ZOR. 
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domácnost, způsob jejich úhrady, nejnižší počet dětí, které budou v pěstounské péči, 

náhradu jízdních výdajů a důvody vypovězení dohody zřizovatelem. Za stejných 

podmínek mohla být pěstounská péče vykonávána i v bytě pěstouna. Zřizovatelem 

zařízení mohla být obec nebo kraj v samostatné působnosti nebo nestátní subjekty, tzv. 

pověřené osoby.           

 Novela ZSPOD ruší zařízení pro výkon pěstounské péče a jejich dosavadní 

právní úpravu z důvodu nadbytečnosti.       

 Dále stanoví, že dohody mezi zřizovateli zařízení pro výkon pěstounské péče a 

pěstouny, které byly uzavřeny do účinnosti novely ZSPOD, zůstávají v zájmu ochrany 

právní jistoty nadále v platnosti. Práva a povinnosti z nich vyplývající se však vztahují 

pouze k dětem, které byly svěřeny do pěstounské péče přede dnem účinnosti novely. 

Platnost těchto dohod skončí nejpozději dnem ukončení pěstounské péče u posledního 

z těchto dětí. Na rozdíl od nových dohod není s těmito dohodami spojen nárok na 

vyplácení státního příspěvku. Odměnu pěstouna podle původní právní úpravy vyplatí 

zřizovatel zařízení naposledy za kalendářní měsíc předcházející dni účinnosti novely. 

Poté bude všem pěstounům náležet odměna pěstouna podle nové právní úpravy. 

 Dosavadní dohody o výkonu pěstounské péče v zařízení lze se souhlasem 

zřizovatele a pěstouna změnit na dohody o výkonu pěstounské péče. Zřizovatel může i 

nadále dobrovolně poskytovat pěstounům stejný rozsah hmotné podpory jako byl dosud 

ze zákona povinen.111         

 „Bude tak možné, aby výkon pěstounské péče pokračoval fakticky za obdobných 

podmínek jako ve stávajících zařízeních pro výkon pěstounské péče, avšak s tím 

rozdílem, že byty nebo domy obývané pěstouny a dětmi již nebudou mít status zařízení 

sociálně-právní ochrany dětí a že rozsah nákladů hrazených pěstounovi a svěřeným 

dětem již nebude vycházet ze zákona, ale ze vzájemné dohody mezi pěstounem a 

stávajícím zřizovatelem zařízení.“ 112 Týká se to například SOS vesniček.  

 

 

                                                 
111 Viz § 45 odst. 2 ZSPOD ve znění před novelou č. 201/2012 Sb. 
112 Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
zákona č. 401/2012 Sb. k 21. 12. 2012, MPSV. [online] [cit. 2013-04-10].   Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/14227/Informace_1.pdf>. s. 48. 
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13.3 Pěstounská péče na přechodnou dobu  
 

Pěstounská péče na přechodnou dobu (dále PPPD) jako jedna z forem 

pěstounské péče není v našem právním řádu úplnou novinkou. Byla právně zakotvena 

již zákonem č. 134/2006 Sb., kterým se měnil ZSPOD. V praxi však tato forma nebyla 

příliš využívána, k pěstounské péči se přistupovalo i nadále jako k dlouhodobější formě 

náhradní rodinné péče.113 Důvodem byly zejména obavy, že pěstounská péče na 

přechodnou dobu neposkytne dostatečně stabilní prostředí pro výchovu dítěte a bude tak 

docházet k častým migracím dítěte mezi pěstounskými rodinami.    

 Novela ZSPOD zavedla několik významných změn, které mají pomoci tomuto 

institutu náhradní rodinné péče prosadit se v praxi a vytvořit z něj důležitou alternativu 

k ústavním zařízením.          

 Obecná úprava je obsažena v § 45a odst. 2 ZOR, podle které může svěřit dítě do 

pěstounské péče na přechodnou dobu soud.114 Důvody a podrobnosti úpravy stanoví 

ZSPOD v § 27a. Pro sjednocení rozdílných přístupů a nejednotné praxe obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů vytvořilo MPSV metodickou informaci 

k postupům spojených s umisťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu.115 

 Pěstounská péče na přechodnou dobu představuje specifický krizový právní 

institut, který slouží k překlenutí relativně krátkého časového období v řádech týdnů 

nebo měsíců, kdy dítě nemůže být ze závažných důvodů vychováváno svými rodiči 

nebo ještě není právně volné k adopci. Zabezpečuje tím dítěti i v krizové situaci 

realizaci práva na rodinný život, které mimo jiné zakotvuje i Úmluva o právech dítěte. 

 Přechodnou dobou se podle zákona rozumí doba, po kterou rodič ze závažných 

důvodů (např. zdravotních, sociálních) nemůže dítě vychovávat, doba, po jejímž 

uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, a doba do pravomocného rozhodnutí soudu 

o tom, že není třeba souhlasu rodiče s osvojením.      

 Je třeba uvést, že každá pěstounská péče může být ze své podstaty přechodná, 

neboť není vyloučeno, že ji dítě opustí ještě dříve, než dosáhne dospělosti (odejde do 

jiné pěstounské rodiny, bude osvojeno nebo se vrátí do původní rodiny).    

                                                 
113 Již zrušený zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči. 
114 Toto ustanovení převzal  NOZ. 
115 Informace MPSV o postupech spojených s umisťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu 
ze dne 14. 3. 2013. [online] [cit. 2013-04-10].   Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/14851/ 
umistovani_deti_PPPD.pdf>.  
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 Pěstounská péče na přechodnou dobu má však řadu specifik, kterými se liší od 

„běžné“ pěstounské péče.         

 Jedním z nich je časová omezenost. Předchozí právní úprava délku jejího trvání 

konkrétně neupravovala. Novelou ZSPOD bylo zavedeno, že pěstounská péče na 

přechodnou dobu může trvat nejdéle 1 rok. Výjimku z tohoto pravidla představuje 

svěření sourozence již umístěného dítěte ke stejnému pěstounovi. Maximální doba zde 

všem dětem uplyne až uplynutím doby naposledy umístěného dítěte.    

 Dále byla nově vytvořena speciální evidence, v níž jsou vedeny osoby, které 

mohou pěstounskou péči na přechodnou dobu vykonávat.116 Tuto evidenci vede krajský 

úřad.           

 Výkon pěstounské péče na přechodnou dobu je velmi náročný. Žadatelé o 

zařazení do evidence musí splňovat větší požadavky než ostatní pěstouni. Klade se 

velký důraz na odborné posouzení těchto osob a také jejich odborná příprava má větší 

časový rozsah (72 hodin).          

 U osob v evidenci se předpokládá specializace na určitou skupinu dětí.117 Zákon 

předpokládá, že budou tito pěstouni využíváni zejména pro péči o nejmenší děti, které 

čekají na zprostředkování trvalé náhradní rodinné péče (tzv. raná pěstounská péče).  

V rámci odborného posouzení je zvažována cílová skupina dětí, kterým jsou žadatelé 

schopni poskytovat pěstounskou péči. Tyto cílové skupiny vymezuje krajský úřad podle 

konkrétních potřeb dětí. Je důležité dbát na to, aby nedošlo k přílišnému zúžení skupiny 

dětí, což by bylo v rozporu se smyslem institutu pěstounské péče přechodnou dobu. 

Nelze proto akceptovat vymezování se proti etniku nebo příliš zúžit věkovou skupinu 

dětí.           

 Osobám v evidenci náleží odměna pěstouna ode dne právní moci rozhodnutí o 

jejich zařazení do této evidence.118 Pobírají odměnu pěstouna i po dobu, kdy o žádné 

dítě nepečují. Jsou tzv. v pohotovosti, měly by být připraveny přijmout dítě, které je 

v krizové situaci bezprostředně po rozhodnutí soudu. Navíc nemohou bez vážných 

důvodů dítě odmítnout.         

 Dítě může být do pěstounské péče na přechodnou dobu svěřeno pouze 

                                                 
116 § 27a ZSPOD. 
117 Podle § 27a písm. f) ZSPOD evidence obsahuje údaje o charakteristice a počtu dětí, kterým je osoba 
v evidenci schopna poskytovat pěstounskou péči na přechodnou dobu.  
118 § 47j ZSPOD. 
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rozhodnutím soudu na návrh OSPOD (návrh na vydání předběžného opatření nebo 

meritorního rozhodnutí o svěření do PPPD) a jen osobám, které jsou vedeny ve zvláštní 

evidenci pěstounů na přechodnou dobu. Před umístěním dítěte do PPPD neprobíhá 

proces zprostředkování náhradní rodinné péče. Vzhledem k nutnosti rychlého řešení 

rozhoduje soud obvykle formou předběžného opatření podle § 76a OSŘ. Nově lze dítě 

svěřit do PPPD předběžným opatřením z jakéhokoliv důvodu.119 Před změnou právní 

úpravy to bylo možné, jen pokud mělo být dítě do PPPD svěřeno na dobu, než lze dát 

souhlas rodiče s osvojením nebo na dobu do rozhodnutí soudu, zda dítě je možné osvojit 

bez souhlasu rodičů. Předběžné opatření trvá 3 měsíce od vykonatelnosti rozhodnutí a 

může být prodlouženo. Celková doba jeho trvání však nesmí přesáhnout 6 měsíců. Po 

vydání předběžného opatření je třeba dát návrh k soudu na zahájení dalšího řízení.

 Soud v součinnosti s OSPOD každé 3 měsíce přezkoumává, zda trvají důvody 

PPPD.            

 Jak už bylo výše uvedeno, v souvislosti se schvalováním novely ZSPOD se 

objevila řada obav z nestability tohoto prostředí pro dítě a hrozící migrace dětí mezi 

pěstounskými rodinami. „Za zvlášť extrémní projev tohoto trendu považuji pěstounskou 

péči na dobu určitou: v jejím důsledku děti budou střídat rodiny, stále znovu a znovu si 

budou zvykat na nové pěstouny, na nové prostředí a na nové kamarády. Takový osud je 

krutější než ústavní výchova v relativně stabilním prostředí a je v příkrém rozporu s 

proklamovaným účelem zákona a se zájmy dětí.“120      

 K tomu je třeba konstatovat, že ani ústavní péče nenabízí zcela stabilní prostředí 

pro dítě. Kromě možného přemisťování dítěte mezi více ústavy je nutné brát v úvahu, že 

v rámci jednoho ústavu dochází ke střídání směn, fluktuaci zaměstnanců či přesouvání 

dětí mezi skupinami.          

 K zamezení selhávání pěstounské péče na přechodnou dobu má sloužit zejména  

ucelený systém přípravy a vzdělávání pěstounů. Počítá se s převzetím modelu PRIDE, 

což je americká metoda přípravy a doprovázení pěstounů adaptovaná na evropské 

poměry. Pěstouni se zavazují plnit IPOD a v případě zvažování přemístění dítěte se mají 

konat případové konference.   

                                                 
119 § 76a OSŘ. 
120 Stanovisko prezidenta k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk č. 564/12. [online] [cit. 
2013-05-24]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=12>. 
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14 Nové metody a nástroje sociální práce   
 

Systém sociálně-právní ochrany dětí před přijetím změn bylo možné 

charakterizovat jako byrokratický systém, v němž veřejné instituce zasahovaly do 

soukromí rodiny častokrát více, než bylo třeba. „Rodiče nejsou zahrnuti do 

rozhodování, co bude s jejich dítětem, sociální pracovníci se neřídí pravidly, které by 

poskytly dítěti a jeho rodině ochranu a podporu, ale spíše jde o kontrolu a represivní 

opatření (např. odebrání dítěte z péče rodičů jen ze sociálních důvodů).“121   

 Rodina jako základní stavební kámen společnosti si zasluhuje respekt. „Pokud je 

prokázána existence rodinného vztahu, musí orgány veřejné moci jednat tak, aby se 

vztah mohl rozvíjet a mohlo dojít ke sloučení rodiče a dítěte. Zejména se jedná o aktivní 

pomoc s osobními, sociálními, zdravotními případně majetkovými obtížemi.“122 

 S cílem sanovat problematické rodinné prostředí a posílit dovednosti rodičů 

pečovat o své děti byly do právní úpravy zakotveny nové metody sociální práce, které 

mají povinnost používat obecní úřady obcí s rozšířenou působností.  Podle § 10 odst. 3 

ZSPOD mají tyto úřady sledovat nepříznivé vlivy, které působí na děti, zjišťovat jejich 

příčiny a činit opatření k jejich omezení. Dále mají vyhodnocovat situaci dítěte a rodiny 

a posuzovat, zda se jedná o dítě, které vyžaduje sociálně-právní ochranu a poskytovat 

jeho rodičům pomoc. Také mají povinnost zpracovat individuální plán ochrany dítěte a 

pořádat případové konference k řešení konkrétních situací. Novela také přinesla 

standardy kvality práce, které mají být nástrojem proti libovůli úředníků a mají 

zkvalitnit provádění činností souvisejících se sociálně-právní ochranou.   

14.1 Vyhodnocování situace dítěte  
 

Vyhodnocování situace dítěte je jednou z metod sociální práce, jejímž 

prostřednictvím OSPOD zjišťuje situaci dítěte a jeho rodiny. Jedná se o proces 

spočívající ve sběru a vyhodnocování informací, který je přípravou pro vypracování 

individuálního plánu péče o dítě. Výsledkem tohoto procesu je zpráva o vyhodnocení 

situace dítěte.          

                                                 
121 Otevřený dopis V. Klausovi, Amalthea, o.s.[online] [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: <http://amalthea. 
pardubice.cz/aktuality/2012/otevreny-dopis-vaclavu-klausovi.pdf>. 
122 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 838/07.  
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 Vyhodnocování se provádí pro každé jednotlivé dítě. Tato povinnost se týká 

případů řešených od účinnosti novely ZSPOD, není tedy povinnost přehodnotit již 

řešené případy, s výjimkou těch, které vyžadují zvýšenou pozornost.123   

 Je velmi důležité, aby vyhodnocení bylo provedeno správně a včas, neboť má 

zásadní význam pro další život dítěte.       

 Toto ustanovení je předmětem kritiky ze strany odpůrců novely ZSPOD. 

Uvádějí, že povinnost úřadů vyhodnocovat situaci dítěte je vymezena příliš široce a 

vágně a může vést ke zvýšení zásahů do soukromí rodin a k přílišnému tlaku na rodiče 

v oblasti výchovy dětí. „Děti ale nejsou veřejným statkem, nejsou „majetkem“ 

společnosti – kromě toho, že jsou především samy sebou, jsou dětmi svých rodičů.“124      

14.2 Individuální plán ochrany dítěte  
 

Individuální plán ochrany představuje další ze základních metod sociální práce. 

Důvodem jeho zpracování je snaha o zajištění kontinuity jednotlivých kroků v rámci 

rozhodování a péče o dítě, mimo jiné i z důvodu přechodu kompetencí jednotlivých 

rezortů. Povinnost zpracovat IPOD má na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho 

rodiny obecní úřad obce s rozšířenou působností. IPOD podle § 10 odst. 3 písm. d) 

ZSPOD „…vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, 

k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví 

časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou 

osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení 

problému dítěte a jeho rodiny.“        

 IPOD vytváří sociální pracovník, který je klíčovou osobou pro konkrétní rodinu 

a dítě (tzv. case manager).125 Může přitom spolupracovat s dalšími subjekty (např. se 

školou, lékařem, psychologem). Zákon stanoví povinnost, aby byl IPOD vypracován od 

počátku doby poskytování sociálně-právní ochrany, nejpozději však do 1 měsíce od 

                                                 
123 Metodické doporučení MPSV č. 2/2009 k vyhodnocování situace dětí v obtížné sociální situaci. 
[online] [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7266/Metodicke_doporuceni 
_MPSV_c-2.pdf>. 
124 Stanovisko prezidenta k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk č. 564/12. [online] [cit. 
2013-05-24]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=12>. 
125 Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě. [online] [cit. 
2013-05-24]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7267/Metodicke_doporuceni_ MPSV_c-
3.pdf>.  
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zařazení dítěte do evidence obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Odpovědnost 

za to nese odbor sociálně-právní ochrany dítěte.    

 Nejedná se o jednorázový úkon, ale o proces vytváření plánu péče.126 Je tedy 

žádoucí, aby byl aktualizován a revidován, a to hlavně pokud jsou přijímána opatření, 

která významně zasahují do života dítěte (mimo jiné také umístění dítěte do pěstounské 

péče nebo jiné náhradní výchovy). Vytváří se pro každé jednotlivé dítě. Při zpracování 

se klade důraz na to, aby byla přijata taková opatření, která umožní dítěti setrvat v péči 

rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu.    

 Kvalitní plán by měl být konkrétní, realistický, časově omezený, mít dosažitelné 

cíle a měřitelné výstupy.        

 ZSPOD v § 47b odst. 3 stanoví: „Dohoda o výkonu pěstounské péče nebo 

rozhodnutí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností musí být v souladu 

s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s 

individuálním plánem ochrany dítěte, pokud byl zpracován.“   

 V souladu s plánem jsou povinny postupovat také zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy a preventivně výchovnou péči.  

14.3 Případové konference  
 

 Další z metod práce OSPOD při poskytování sociálně-právní ochrany je 

upravena v § 10 odst. 3  ZSPOD. Případové konference je povinen pořádat obecní úřad 

obce s rozšířenou působností za účelem řešení konkrétních situací ohrožených dětí. 

Zákon stanoví povinnost uspořádat případovou konferenci v průběhu řízení soudu o 

svěření dítěte do náhradní péče, pokud nebyla konána už před zahájením řízení. 

Výjimku tvoří případy, kdy by to bylo nemožné nebo zjevně bezúčelné.127  

Podstatou je projednání konkrétní situace s dětmi, rodiči, jinými osobami 

odpovědnými za výchovu dítěte a přizvanými osobami (zástupci škol, lékaře, 

zdravotnického zařízení atd.). Okruh těchto osob určuje OSPOD, který zde plní roli 

koordinátora. Účast všech subjektů je dobrovolná, neexistují žádné efektivní 

                                                 
126 Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
zákona č. 401/2012 Sb. k 21. 12. 2012, MPSV. [online] [cit. 2013-04-10].   Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/14227/Informace_1.pdf>.   
127 § 14 odst. 2 písm. c) ZSPOD. 
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donucovací prostředky v případě jejich nespolupráce. Není žádoucí sankcionovat 

neúčast klientů, neboť v jeho důsledku může dojít ke zhoršení spolupráce do budoucna. 

Výsledky konference tvoří důležitý podklad pro vyhodnocování situace dítěte. 

 Podrobnější informace obsahují interní instrukce MPSV.128 

14.4 Odborná poradenská pomoc  
 

 ZSPOD v § 12 odst. 1 písm. c) rozšířil možnost OSPOD uložit rodičům 

povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud „…nevyužili možnosti odborné 

poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte 

do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, 

poskytovateli odborných poradenských služeb nebo mediátorem.“  

14.5 Standardy kvality sociálně-právní ochrany  
 

 Standardy kvality práce představují soubor určitých kritérií, prostřednictvím 

kterých se určuje úroveň kvality sociálně-právní ochrany, kterou poskytují orgány 

sociálně-právní ochrany dětí rodičům, jiným osobám odpovědným za výchovu a 

dětem.129 

Standardy se vztahují na orgány sociálně-právní ochrany, pověřené osoby130 a 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Obsahují standardy práce s klienty a 

standardy personálního, organizačního a technicko-provozního zajištění sociálně-právní 

ochrany.  

ZSPOD obsahuje zmocňovací ustanovení, v němž je upraveno, že obsah 

standardů kvality sociálně-právní ochrany a jejich bodové ohodnocení stanoví MPSV 

vyhláškou. Jako podpora při zavádění standardů budou orgánům sociálně-právní 

ochrany poskytnuty manuál k implementaci standardů pro pověřené osoby, manuál 

systému inspekcí a hodnocení standardů a metodický pokyn MPSV. 

 Standardy práce představují nástroj zvyšování a kontroly kvality práce výše 

uvedených subjektů. Přesto se však objevují poněkud zarážející názory, že ZSPOD 

                                                 
128 Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup OSPOD pro případové konference a Manuál 
k případovým konferencím [online] [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: <http://mpsv.cz/files/clanky/ 
9086/Metodika_pripadove_konference.pdf> a <http://www.mpsv.cz/files/clanky/13087/manual.pdf>. 
129 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 401/2012 Sb. 
130 § 48 odst. 2 písm. d) až f) ZSPOD. 
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„…neobsahuje žádné pojistky proti libovůli úředníků při posuzování toho, zda rodiče 

vychovávají své děti správně…“ a „…rodiče – stejně jako pěstouni – začnou být 

vnímáni jako státu podřízení vychovatelé.“131 

15 Zahraniční úprava pěstounské péče  
 

Při zvažování změn právní úpravy pěstounské péče se jejich tvůrci inspirovali 

také právními předpisy a praxí jiných států. Jedním z projektů bylo „Zmapování a 

porovnání vnitrostátního systému pěstounské péče se systémy pěstounské péče ve 

vybraných evropských zemích“ z roku 2010, jehož řešitelský tým tvořili zástupci 

Národního vzdělávacího fondu, o. p. s., nadace Lumos a občanského sdružení Almathea 

o.s. Cílem bylo zmapovat legislativu, systém a procesy náhradní rodinné péče ve 

vybraném reprezentativním vzorku zemí Evropské unie se zřetelem na výběr, 

podmínky, přípravu a vzdělávání pěstounských rodin a standard podpůrných služeb pro 

pěstounské rodiny. Navrhované legislativní změny neměly spočívat v bezvýhradném 

přejímání fungujících zahraničních modelů, ale cílem mělo být vytvoření právní úpravy 

pěstounské péče přímo na míru tuzemským poměrům. „Zahraniční zkušenosti by měly 

být využívány s vědomím podmínek, za kterých daný institut nebo opatření funguje. 

K přijetí takové inspirace by mělo dojít jedině tehdy, je-li sociálně (eventuálně právně) 

akceptovatelná a aplikovatelná také v tuzemských podmínkách.“132  

 Z důvodu omezeného rozsahu práce je pozornost věnována Velké Británii, v níž 

má pěstounská péče skutečně dlouholetou tradici a kde také vznikl pojem profesionální 

pěstounská péče. Dalším zástupcem zahraniční právní úpravy bude Rakousko, kolébka 

institutu SOS dětských vesniček a zároveň stát, v němž také úspěšně funguje 

profesionální péče.  

15.1 Velká Británie  
 

 Pěstounská péče ve Velké Británii představuje nejčastější formu náhradní péče. 

Studie uvádějí, že více než tři čtvrtiny dětí, které nežijí ve své rodině, jsou svěřeny do 
                                                 
131 Stanovisko prezidenta k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk č. 564/12. [online] [cit. 
2013-05-24]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=12>. 
132 JÍLEK, Dalibor et al. Studie o právech dítěte: implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v 
oblasti práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice. 1. vyd. Brno: Česko-
britská o.p.s., 2011, s. 233. 
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péče pěstounů. Téměř polovina z těchto dětí po jednom roce stráveném v pěstounské 

péči odchází do rodiny (většinou do své původní rodiny). Na rozdíl od České republiky 

odcházejí děti z pěstounské péče již mezi 16. a 17. rokem věku.    

 Z toho je zřejmé, že ústavní zařízení hrají v péči o děti poměrně malou roli, 

představují až poslední možné řešení. Obdobu našich dětských domovů tvoří malé 

kolektivy dětí, max. do 8 jedinců. Většinou se zde nacházejí starší děti, které samy 

nechtěly žít v náhradních rodinách.         

 Institut pěstounské péče je poměrně promyšleně a propracovaně upraven 

zejména v Zákoně o dětech (Children Act 1989 and 2004), v Zákoně o standardech péče 

(Care Standards Act 2000), v Pravidlech plánování péče (Care Planning Regs 2010), 

v Předpisech pro pěstounské služby (Fostering Services Regulations 2011) a Národních 

minimálních standardech pěstounství (Fostering Minimum Standards 2011). 

 Ve Velké Británii vznikl termín profesionální pěstounská péče. Pěstounství je 

považováno za plnohodnotné náročné povolání, jehož cílem je poskytovat zodpovědné a 

efektivní služby v podobě péče o dítě. Žadatelé o pěstounskou péči procházejí 

důkladnou individuální a kolektivní přípravou a pečlivým hodnocením, zda jsou 

vhodnými osobami pro výkon pěstounské péče. Pěstounským rodinám jsou během 

výkonu pěstounské péče poskytovány odborné služby, právní a sociální poradenství, 

mají k dispozici rodinného konzultanta či konzultační linku pro řešení případných 

problémů. Také odměna pěstounů odpovídá náročnosti tohoto povolání. U sociálních 

pracovníků je kladen důraz na odpovídající odbornou kvalifikaci a dobrou znalost 

problematiky pěstounské péče.133 Byly také vytvořeny národní minimální standardy pro 

pěstounské služby, které představují minimální požadavky kladené na organizace činné 

v pěstounské péči.          

 Celostátní zastřešující organizací pro oblast adopce a pěstounství představuje 

British Association for Adoption and Fostering (BAAF). Vyhledává rodiny pro 

ohrožené děti, pořádá školení, konference a pravidelné kampaně za účelem zlepšení 

života dětí žijících mimo vlastní rodinu.134       

 Podle délky trvání zde rozlišují pěstounskou péči krátkodobou (max. několik 

měsíců), střednědobou (7 týdnů až 2 roky) a dlouhodobou (od 2 let do plnoletosti 

                                                 
133 PISKAČOVÁ, Kateřina. Systém pěstounské péče ve Velké Británii. Náhradní rodinná péče. 2004. 
roč. 7, č. 3. s. 24-26. 
134 Viz <http://www.baaf.org.uk>. 
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dítěte). Nejvíce využívaná je střednědobá pěstounská péče, která se vždy zaměřuje na 

řešení konkrétního úkolu (např. přípravu na adopci, přípravu na samostatný život, 

vyřešení problémů v původní rodině). Dalšími druhy jsou pěstounská péče terapeutická, 

respitní, azylová, příbuzenská a soukromá.        

 V současnosti se Velká Británie podobně jako jiné státy potýká s některými 

problémy v oblasti pěstounské péče. V souvislosti se stárnutím populace v západní 

kultuře dochází také ke stárnutí pěstounů. Již dvě třetiny z nich se blíží důchodovému 

věku. Oproti tomu roste počet dětí, které mají být do pěstounské péče svěřeny. Zejména 

se zvyšuje počet problémových dětí, které mají fyzické či duševní postižení nebo 

problematické chování. V důsledku nedostatku pěstounů hrozí, že se děti v souvislosti 

s umístěním do pěstounské péče budou muset stěhovat daleko od svých původních 

rodin a bude velmi problematické zajistit realizaci práva dětí na styk s jejich rodiči. 

Dále se objevují problémy s přetížeností stávajících pěstounů, kteří se mnohdy starají o 

více dětí, než jsou schopni zvládnout, což se odráží na nedostatečném naplňování potřeb 

dětí.135           

 V souvislosti s profesionalizací pěstounské péče v České republice se objevily 

také obavy z toho, že pěstounská péče bude upřednostňována na úkor adopce. Jako 

příklad měla sloužit právě praxe Velké Británie. „Námezdní pěstounská péče sníží počet 

dětí vhodných k osvojení. Placené pěstounství na jedné straně a osvojování dětí na 

druhé fungují jako spojené nádoby. Tuto zkušenost udělalo např. Spojené království, 

které má na jedné straně jeden z nejpropracovanějších systémů hrazené pěstounské 

péče, na straně druhé tam je osvojováno jen minimum dětí. Je to logické, adopce 

vyžaduje přípravu dítěte a námezdní pěstounská péče takovou přípravu fakticky 

neumožňuje.“136 Pěstounská péče skutečně ve Velké Británii převažuje nad institutem 

osvojení. Je však třeba zdůraznit, že pěstounská péče zde má převážně charakter 

krátkodobé a střednědobé péče o dítě a hlavním jejím úkolem má být překlenutí 

kritického období v rodině, aby se do ní dítě mohlo opět vrátit. Klade se zde tedy důraz 

na sanaci biologické rodiny dítěte před trvalým institutem osvojení. 

                                                 
135 Davis, Lynn. A practical guide to fostering law: fostering regulations, child care law and the youth 
justice system. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, ©2010. 
136 Stanovisko prezidenta k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk č. 564/12. [online] [cit. 
2013-05-24]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=12>. 



 81

15.2 Rakousko  
 

V Rakousku představuje profesionální pěstounská péče jednu z forem náhradní 

péče. Podobně jako jiné státy se Rakousko potýkalo řadu let s nedostatkem žadatelů. 

Důvodem byla zejména náročnost úlohy náhradních rodičů a nedostatečná právní 

ochrana. V rámci snahy o řešení této situace vznikl projekt „Sociálně-pedagogická 

pěstounská rodina.“137 Pěstouni se po absolvování speciálních kurzů starají o obtížně 

umístitelné a znevýhodněné děti, za což dostávají plat a sociální zabezpečení, stejně 

jako kdyby byli zaměstnáni. Tato varianta byla shledána v praxi ekonomičtější než 

pobyt dítěte v dětském domově nebo jiném zařízení.    

 Významné postavení má sdružení „Iniciativa náhradní rodina“. Jeho činnost 

spočívá zejména v zprostředkování pěstounské péče, přípravě budoucích pěstounů a 

poskytování pomoci a podpory pěstounským rodinám. Spolupracuje také s Úřadem pro 

péči o mládež a řadou odborníků (psychologové, lékaři, pedagogové atd.). 

 Rakousko bylo také místem zrodu SOS dětských vesniček.138 Tvůrcem této 

myšlenky byl Hermann Gmeiner. Nelehké dětství po smrti jeho matky, náboženské 

smýšlení a účast ve druhé světové válce ho postupně utvrdily v přesvědčení, že chce 

pomoci zajistit osiřelým a opuštěným dětem domov, který by se co nejvíce blížil 

přirozenému rodinnému prostředí. V jeho představách tento domov představoval 

samostatný dům, v němž by děti vychovávala matka (pěstounka). Tato idea byla 

založena na 4 pilířích, které tvořily matka (každé dítě mělo mít svou matku), rodina 

(mezi dětmi a matkou měly být přirozené rodinné vazby), dům (každá rodina měla mít 

svůj domov) a vesnička (každá rodina měla být součástí společnosti). Cesta k realizaci 

této myšlenky však nebyla jednoduchá, zpočátku se setkával s nepochopením ostatních. 

První SOS vesnička vznikla v roce 1949 v tyrolském Imstu. Zpočátku Gmeiner 

financoval tento projekt z vlastních prostředků, později velkou část zdrojů tvořily dary. 

Důležitý zlom představoval vznik nezávislého sdružení „Societas Socialis“ (zkrácením 

těchto slov vznikla později zkratka SOS), které umožnilo pokračovat v realizaci 

                                                 
137 BUBLEOVÁ, V. a kol. 2002. Mezinárodní srovnávání přístupů a forem realizace pěstounské péče se 
zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a neintegrace rodiny. 
Praha: Středisko náhradní rodinné péče VÚPSV [online] [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: <http://okna-
nrp.cz/wp-content/uploads/Bubleova_Kovarik_Mezinar_srov_pestoun_pece.pdf>. 
138 SOS vesničky v České republice viz Kapitola 2.5 Návrat pěstounské péče do právní úpravy po roce 
1973.  
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projektu vesniček. Postupně se vesničky rozšířily do celého světa a v současnosti působí 

ve 133 zemích.139 

16 Shrnutí přínosu NOZ a zákona 401/2012 Sb.  
 

Oblast pěstounského práva prošla v nedávné době řadou legislativních změn. 

Nejvýznamnějším legislativním počinem bylo vydání nového občanského zákoníku, 

který v části druhé upravuje rodinné právo včetně pěstounské péče.140 Navázal tak na 

dosud platnou úpravu ZOR, kdy řadu ustanovení téměř beze změn přejal, v některých 

oblastech je však podrobnější.        

 Hlavní přínos lze spatřovat zejména v zakotvení dvou zásadních principů. 

Prvním principem je stanovení hierarchie opatření, které mají být použity při postupu 

vůči ohroženému dítěti. NOZ v souladu se zásadou zvláštní zákonné ochrany rodiny a 

rodičovství a práva dítěte vyrůstat v rodinném prostředí klade důraz na pomoc rodině 

ohroženého dítěte. Pokud veškerá opatření selžou, lze dítě umístit do náhradní rodinné 

péče (mj. pěstounské péče). Až posledním řešením má být ústavní péče.  

 Druhým principem je důraz na dočasnost pěstounské péče. Rodič má právo 

vyžadovat dítě zpět, pokud pominula překážka, která mu bránila v osobní péči o dítě.

 Z dalších změn lze uvést nové požadavky na osobu pěstouna (bydliště na území 

ČR a souhlas se svěřením dítěte do péče). Předpěstounskou péči může soud prodloužit 

nad stanovené 3 měsíce v závislosti na okolnostech případu. Soud má pravomoc 

vykonávat dohled nad výkonem předpěstounské péče.     

 V oblasti práv a povinností pěstouna se zdůrazňuje povinnost pěstouna udržovat, 

rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s rodiči, osobami příbuznými a blízkými a 

umožňovat styk dítěte s rodiči, pokud soud nerozhodne jinak.   

 Oproti úpravě v ZOR obsahuje ustanovení týkající se krizových situací 

v pěstounské rodině, kdy umožňuje soudu změnit práva a povinnost, zrušit pěstounskou 

péči nebo učinit jiné rozhodnutí, pokud dojde k podstatné změně poměrů nebo 

k neshodě mezi rodiči a pěstounem ohledně podstatných záležitostí. Návrh může podat 

kromě pěstouna a rodiče také dítě, které tak přestává být pasivním subjektem. 

                                                 
139 HONSAL, Claudio J.: Für die Kinder dieser Welt: Hermann Gmeiner: Der Vater der SOS – 
Kinderdörfer – Die Biografie, 2009.  
140 § 958 až 970 NOZ. 
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 Velkými změnami prošel také ZSPOD v souvislosti s přijetím novely č. 

401/2012 Sb.         

 V souvislosti s judikaturou ESLP bylo dosavadní přední hledisko sociálně-

právní ochrany, kterým je zájem a blaho dítěte, doplněno o ochranu rodičovství a rodiny 

a právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Cílem má být prevence, 

systematická práce s rodinami a podpora náhradní rodinné péče.    

 Zákon zakotvil tzv. profesionalizaci pěstounské péče. Tento pojem ZSPOD sice 

neobsahuje, ale objevuje se v důvodové zprávě novely ZSPOD a je běžně odbornou i 

laickou veřejností užíván. Došlo tedy k vnitřní diferenciaci institutu pěstounské péče, 

kdy se rozlišuje „obecná“ pěstounská péče a „profesionální“ pěstounská péče, kterou 

představuje pěstounská péče na přechodnou dobu. Rozdíl mezi nimi spočívá nikoliv ve 

vymezení vzájemných práv a povinností pěstouna, dítěte a jeho rodiče, ale zejména 

v oblasti hmotného zajištění, zprostředkování, podpory a kontroly pěstounů. Podle Táni 

Švrčkové z MPSV má být profesionálním pěstounem „…člověk, který je vyhodnocen 

jako bezpečná a pečující osoba pro svěřené dítě, pro nějž bude dítě a jeho potřeby vždy 

na prvním místě.“141 

 Cílem profesionalizace pěstounské péče je snížit počet dětí umístěných v ústavní 

péči. Novela ZSPOD počítá do budoucna se zrušením kojeneckých ústavů a dětských 

center, závazný termín však neupravuje. Názorů na jejich rušení je celá škála, od plné 

podpory zrušení, přes snížení jejich počtu a transformaci, až po zachování současného 

stavu. Mezi nejvíce kritické názory patří následující: „Přestože výsledná podoba zákona 

oproti původní verzi již neobsahuje výslovnou zmínku o tom, že by se kojenecké ústavy 

měly v budoucnosti rušit, nikdo nerozptýlil obavy z toho, že právě k tomu zákon směřuje. 

Kojenecké ústavy nejsou jen dětským domovem pro ty nejmenší děti, jsou současně 

institucí léčebnou, jejíž funkce je v řadě případů nenahraditelná. Není možné dosáhnout 

stavu, že vůbec žádné dítě nebude v ústavu. Některé děti, nebudou-li v ústavu, budou 

v lepším případě v nemocnicích, v horším budou na ulici nebo mrtvé.“142 Nejčastěji je 

poukazováno na vysokou úroveň institucionální péče o děti v České republice oproti 

zahraničí. Podle některých názorů mají kojenecké ústavy a dětská centra svou 

                                                 
141 Viz <http://zpravy.idnes.cz/ruseni-kojeneckych-ustavu-proslo-vladou-zacne-v-roce-2014-pjy-
/domaci.aspx?c=A120105_1710948_domaci_jw>.[online] [cit. 2013-05-24] 
142 Stanovisko prezidenta k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk č. 564/12. [online] [cit. 
2013-05-24]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=12>. 
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nezastupitelnou funkci zejména ve vztahu k zdravotně postiženým dětem, a proto by 

jich měl být určitý minimální počet zachován nebo by měly být transformovány na 

centra služeb, stacionáře a poradny, které by pomáhaly biologickým i pěstounským 

rodinám zvládat obtížné situace. Pokud skutečně dojde ke zrušení kojeneckých ústavů a 

dětských center, nemělo by to být ze dne na den, ale je třeba přijmout řadu opatření, 

která by eliminovala případné riziko problémů, které by v konečném důsledku nesly 

samy děti. 

17 Pěstounská péče de lege ferenda  
 

Přijetí NOZ a novely ZSPOD se dá považovat za první zásadní krok směřující 

k dalším reformám v oblasti rodinného práva a náhradní péče. Nelze předpokládat, že 

nový systém sociálně-právní ochrany dětí bude fungovat ihned bez problémů. Teprve 

praxe může ukázat, jestli jsou přijaté změny skutečně přínosné, domyšlené a především 

realizovatelné, ať už z hlediska stanovených časových termínů nebo lidského faktoru. 

Už nyní se objevují konkrétní oblasti, na které bude třeba do budoucna reagovat 

změnami právní úpravy, např. rozsah práv a povinností osob pečujících a osob 

v evidenci, výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče, případné rušení 

kojeneckých ústavů a dětských center apod.      

 Také v oblasti procesní úpravy pěstounské péče jsou předpokládány do 

budoucna určité změny. Dne 5. 3. 2013 byl poslancům doručen k projednání vládní 

návrh zákona o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘS).143 Tento zákon by měl 

komplexně upravit civilní soudní řízení v nesporných a jiných zvláštních věcech. 

Občanský soudní řád by měl tedy nově upravovat pouze sporná řízení. Měla by být 

zrušena většina ustanovení části třetí hlavy páté OSŘ, kde se nacházejí zvláštní 

ustanovení a dále by měla být ze zákona vyňata ustanovení o řízení v nesporných a 

jiných zvláštních věcech. Mezi zákonem o zvláštních řízeních soudních a nově 

upraveným OSŘ by měl být vztah speciality a subsidiarity. ZZŘS by tedy představoval 

speciální právní úpravu.         

 Pokud jde o pěstounskou péči, její právní úprava se v novém procesním předpisu 

nachází v části nazvané řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Jedná se o § 462 a násl. 

                                                 
143 Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních. Sněmovní tisk č. 931/0 [online] [cit. 2013-05-24]. 
Dostupné z: <http:// http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=931&CT1=0>.  
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Důvodová zpráva k návrhu zákona uvádí, že v řízení ve věcech péče o nezletilé 

má být zachována dosavadní koncepce, dojít má pouze k drobným změnám 

v souvislosti s novou hmotněprávní úpravou v NOZ.      

 V úvodu se nachází demonstrativní výčet otázek, o nichž má být v řízení 

rozhodováno. Je zachována koncepce místní příslušnosti soudu. Jsou zde vymezena 

řízení, která lze zahájit jen na návrh. Nově je stanovena předběžná vykonatelnost 

rozsudků, jimiž se prodlužuje trvání výchovného opatření, kterým bylo dítě dočasně 

odňato z péče rodičů nebo jiné fyzické osoby. Soud má usilovat zejména o to, aby 

rodiče dospěli ke smírnému řešení. Může rodičům uložit povinnost zúčastnit se 

mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání144, případně využít jinou formu 

odborné pomoci (rodinná terapie, setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie). 

  Přímo pěstounské péče se dotýká ustanovení, které umožňuje změnit rozhodnutí 

soudu (změnit práva a povinnosti, zrušit pěstounskou péči nebo rozhodnout jinak) 

v případě, že dojde k podstatné změně poměrů nebo k neshodě mezi rodiči a pěstounem 

v podstatné záležitosti týkající se dítěte. Toto ustanovení bylo převzato z NOZ.  

 Návrh ZZŘS reflektuje novou hmotněprávní úpravu občanského práva, a proto 

je navrhováno, aby byl účinný stejně jako NOZ od 1. 1. 2014. Zda tento návrh zákona 

bude přijat, a jaká bude jeho konečná podoba, není v současné době jisté.  

Závěr 
 

Pěstounská péče představuje v současné době nejvíce diskutovanou formu 

náhradní rodinné péče. Důvodem je realizace již dlouho plánovaných změn právní 

úpravy oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které byly zakotveny do nového 

občanského zákoníku a novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Autorka této 

práce se pokusila o analýzu současné právní úpravy pěstounské péče. Ačkoliv tento 

institut úzce souvisí s dalšími oblastmi rodinného práva, v nichž také došlo k zásadním 

změnám, vzhledem k omezenému rozsahu této práce se bylo nutné omezit pouze na 

aspekty, které se pěstounské péče nejblíže týkají. Autorka se snažila zachytit ovzduší 

vzniku nové právní úpravy, důvody, které ke změnám vedly a vytyčené cíle, jichž se 

mělo dosáhnout. Vzhledem k velké různorodosti názorů na připravované změny 

považovala za vhodné a zajímavé celý text práce průběžně prokládat stanovisky tvůrců 

                                                 
144 Zákon č. 202/2013 Sb, o mediaci a o změně některých zákonů. 
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a příznivců těchto změn a konfrontovat je s názory kritiků a odpůrců. Kritické postoje 

byly citovány zejména ze stanoviska prezidenta republiky k novele ZSPOD, které 

představuje poměrně ucelený souhrn kritických bodů. Opačná kladná stanoviska byla 

citována především z otevřených dopisů organizací zabývajících se péčí o děti 

adresovaných prezidentovi republiky, jež byly reakcí na jeho vetování návrhu zákona.

 Autorka se dále pokusila o komparaci platných právních předpisů s předchozí 

právní úpravou, s důrazem na přijaté změny a jejich dopad v praxi. Při tvorbě práce 

čerpala nejen z odborné literatury, ale zejména z právních předpisů, jejich důvodových 

zpráv, vnitřních instrukcí a metodických doporučení MPSV a také z judikatury ESLP a 

ÚS.              

 Aktuální změny v pěstounské péči obecně považuje za krok správným směrem. 

Je však otázkou, zda se proklamovaných cílů, které tvoří zájem a blaho dítěte, ochrana 

rodiny a podpora náhradní rodinné péče, podaří skutečně dosáhnout, mimo jiné také 

prostřednictvím institutu profesionální pěstounské péče. Určitým vodítkem k odpovědi 

na tuto otázku mohou být zahraniční zkušenosti, kde tento systém funguje už relativně 

dlouhou dobu. Tyto zkušenosti však nelze beze zbytku přenést do zcela jiného právního 

a sociálního prostředí.        

 Vzhledem k dlouhé době trvání příprav a přijímání novely ZSPOD se autorka 

nedomnívá, že by se jednalo o ukvapený a nedomyšlený právní předpis. Z některých 

změn je však zřetelně cítit, že byly ovlivněny snahami státu o finanční úsporu. Jedná se 

například o znevýhodnění pěstounů prarodičů v oblasti odměny pěstouna nebo snížená 

výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Další změny byly zřejmě 

motivovány politicky, např. výplata pěstounských dávek prostřednictvím sKaret.    

Autorka práce dospěla k názoru, že ačkoli je pěstounská péče soukromoprávním 

institutem, v důsledku změn právní úpravy došlo k posílení jejích veřejnoprávních 

prvků. Své tvrzení odůvodňuje zejména zavedením povinnosti osob pečujících a osob 

v evidenci uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, které jsou veřejnoprávními 

smlouvami podle správního řádu. Další veřejnoprávní prvek spatřuje v zakotvení práv a 

povinností osob pečujících a osob v evidenci, nových metod a nástrojů sociální práce, 

standardů kvality a dohledu nad výkonem pěstounské péče do ZSPOD.  

 Lze říci, že autorka práce hodnotí právní úpravu v novele ZSPOD a NOZ za 

poměrně zdařilou. Samozřejmě zde zůstává nadále řada obav, zejména zda bude 
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dostatek pěstounů, zda nebude jejich motivace pouze finanční, co bude nadále 

s kojeneckými ústavy, zda budou úřady dostatečně personálně zabezpečeny k realizaci 

změn apod. Na tyto otázky však odpoví jen čas.      

 Na závěr je třeba zdůraznit nebezpečnost často uváděného tvrzení, že jakákoliv 

rodina je pro dítě lepší než ústav. Každé dítě má právo na individuální přístup a je třeba 

vždy zvážit jeho konkrétní potřeby a zároveň posoudit kvalitu a možnosti náhradní 

rodiny. To, že dítě jde do pěstounské rodiny, neznamená, že se mu automaticky dostane 

lepšího přijetí, zacházení a možností než v ústavu. Vždy by měl být brán zřetel na to, co 

je v jeho nejlepším zájmu.         

 „Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka 

- užívají přítomnost.“ (Jean de La Bruyère)  
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FOSTER CARE IN PRIVATE AND PUBLIC LAW 

RESUMÉ 

This diploma thesis deals with the institute of foster care. Foster care has been a 

widely discussed issue lately, in the field of family law. After years of theoretical 

considerations, discussions and preparations, a lot of significant changes have been 

made in this area, which have been incorporated into the new Civil Code and have been 

defined by the Amendment No. 401/2012 of the Coll., of the Act on Social-Legal 

Protection of children. The main objective of such changes is to professionalize foster 

care, and thus create an alternative to institutional care, to make foster care work in a 

more efficient way, to lower the risks of failure in daily practice, and to increase a 

notion of such form of substitute care in public.  On the very top of general ideas and 

considerations remains especially the best interest and well being of a foster child. The 

emphasis is laid on the child’s right to grow up in a background of a family and on help 

provided to a family with an endangered child.       

  The diploma thesis is divided into seventeen chapters. First chapter gives an 

introduction to the issue of substitute care and talks about individual forms of such care. 

Second chapter presents a historical view into the individual phases of the development 

of foster care. Third chapter is dedicated to state and international sources of legislation 

of the foster care. The core of the diploma thesis lies in chapters four to fourteen, which 

give explanation of the foster care legalization de lege lata, in regards of private and 

public law. Chapter fifteen gives a short interpretation of the foster care legal forms in 

Great Britain and in Austria. Chapter sixteen summarizes the advantages of the new 

legal foster care modification in the new Civil Code and in the Amendment to the Act 

on Social-Legal Protection of Children. Chapter seventeen presents a few reflections de 

lege ferenda, especially in relation to currently prepared Act on special court 

proceedings.           

 The author of the diploma thesis aimed to describe and analyze the current 

legalization of foster care. And further on, the author attempted to compare valid legal 

provisions with antecedent legislation.  
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RESUMÉ 

Tato diplomová práce se věnuje institutu pěstounské péče. Pěstounská péče je v 

současné době velmi aktuálním tématem oblasti rodinného práva. Po letech teoretických 

úvah, diskuzí a příprav došlo v této oblasti k řadě významných změn, které byly do 

právní úpravy promítnuty novým občanským zákoníkem a novelou č. 401/2012 Sb., 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Cílem těchto změn je snaha profesionalizovat 

pěstounskou péči, vytvořit z pěstounské péče alternativu k ústavní péči, zefektivnit její 

fungování, snížit rizika neúspěchu v praxi a zvýšit zájem veřejnosti o tuto formu 

náhradní péče. V popředí všech úvah stojí především nejlepší zájem a blaho dítěte. 

Důraz je kladen na právo dítěte vyrůstat v rodinném prostředí a na poskytování pomoci 

rodině ohroženého dítěte.        

 Diplomová práce je členěna do sedmnácti kapitol. První kapitola uvádí do 

problematiky náhradní péče a věnuje se jednotlivým jejím formám. Druhá kapitola 

představuje historický exkurz do jednotlivých fází vývoje pěstounské péče. Třetí 

kapitola je věnována vnitrostátním a mezinárodním pramenům právní úpravy 

pěstounské péče. Těžiště práce tvoří kapitoly čtyři až čtrnáct, které obsahují právní 

úpravu pěstounské péče de lege lata z hlediska práva soukromého i veřejného. Patnáctá 

kapitola obsahuje stručný výklad právní úpravy pěstounské péče ve Velké Británii a v 

Rakousku. Šestnáctá kapitola shrnuje přínos právní úpravy pěstounské péče v novém 

občanském zákoníku a novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Sedmnáctá 

kapitola obsahuje úvahy de lege ferenda, zejména v souvislosti s připravovaným 

zákonem o zvláštních řízeních soudních.       

 Autorka práce si vytkla za cíl popsat a analyzovat současnou právní úpravu 

pěstounské péče. Dále se chce pokusit o komparaci platných právních předpisů s 

předchozí právní úpravou. 
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