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Anotace 

Diplomová práce s názvem Pěstounská péče je věnována pěstounské péči 

v České republice. Jejím hlavním cílem je zmapování přínosů legislativních 

změn pro fungování pěstounské péče. Práce dále zprostředkovává pohled na 

formy náhradní rodinné výchovy a typy náhradní rodinné péče. V teoretické 

části se práce zaměřuje na historii pěstounské péče, její formy, způsoby 

zprostředkování, a to jak u žadatelů, tak i u dětí. Dále pak se věnuje 

financování pěstounské péče a právy a povinnostmi pěstounů, které jsou nově 

obsažené v rámci dohod o výkonu pěstounské péče. V neposlední řadě se práce 

zabývá také úskalími, která pěstounská péče obnáší, a se kterými by měl být 

pěstoun ztotožněn již v době před přijetím dítěte do pěstounské péče. 

V praktické části práce je proveden výzkum mezi pěstounskými rodinami 

zaměřený mimo jiné také na hodnocení změn v pěstounské péči z jejich 

pohledu.  
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Summary 

The diploma thesis titled „Foster care“ is dedicated to the foster care in the 

Czech republic. Its main objective is to explore the benefits of legislative 

changes to the functioning of foster care. The work also provides view of 

alternative forms of family education and types of foster care. In the theoretical 

part of the thesis focuses on the history of foster care, its forms, modes of 

mediation, both for applicants and in children. Furthermore, is the financing of 

foster care and foster’s rights and obligations that are newly included within 

the framework of foster care. Finally, the work also addresses the difficulties 

that foster care entails, and which should be equated foster even before the 

adoption of a child in foster care. There is the thesis research among foster 

families focusing among other things on the evaluation of changes in foster 

care from their perspective in the practical part. 
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Úvod 

 

Česká republika je v současné době kritizována za vysoký počet dětí 

umístěných v zařízeních ústavní výchovy a to jak ze strany OSN, tak i dalších 

mezinárodních a vnitrostátních organizací zabývajících se lidskými právy.  

V roce 2012 prošla ochrana práv dětí v ČR velkými legislativními změnami. 

Došlo k vydání nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., jenž obsahuje i 

rekodifikaci rodinného práva. Účinnost občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

byla přes opakované pozměňování stanovena na 1. 1. 2014. Občanský zákoník 

v části rodinného práva zdůrazňuje zákonnou ochranu rodiny a rodičovství, 

včetně práva každého dítěte vyrůstat v rodinném prostředí.  

Velkými změnami prošel také zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 

ochraně dětí, který byl novelizován s účinností k 1. 1. 2013, následně pak došlo 

k dalším drobným změnám s ohledem na soulad s vydaným občanských 

zákoníkem. Cílem novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí je posílení 

prevence v rámci systematické práce s rodinami, s poskytováním vyšší 

podpory rodinám, zároveň i podstatně vyšší podpora náhradní rodinné péče. 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma pěstounská péče. Vzhledem 

ke kritice organizací chránící práva dítěte se ČR dlouhodobě snaží o 

profesionalizaci a rozšíření pěstounské péče na místo péče ústavní. Právě 

zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní-ochraně velmi mění pěstounskou péči. 

Pěstounské rodiny mají mít nyní podporu v rámci nabízených služeb, tak i 

finanční podporu, v rámci úpravy finančního odměňování pěstounské péče, a to 

především odměny pěstouna, která je nově vnímána jako plat, nikoliv jako 

sociální dávka. Zároveň byla zřízena i nová sociální dávka při ukončení 

pěstounské péče – příspěvek při ukončení pěstounské péče, který náleží dítěti 

při ukončení pěstounské péče.  
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Novelou zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí také dochází 

k rozšíření využívání pěstounské péče na přechodnou dobu. Tato forma 

pěstounské péče byla sice již uzákoněna od 1. 1. 2006, ale k jejímu využívání 

v praxi docházelo minimálně a to i s ohledem na malý počet pěstounů na 

přechodnou dobu, tak i nedořešené financování tohoto institut pěstounské péče. 

Pokud tak pěstounská péče na přechodnou dobu využívána byla, tak pak pouze 

u velmi malých dětí tedy tzv. raná pěstounská péče na přechodnou dobu.  

Hlavním cílem mé diplomové práce je zmapování změn v oblasti 

pěstounské péče v České republice. Pěstounská péče bude analyzována 

z pohledu sociálně-právní ochrany dětí s ohledem na legislativní změny, které 

pěstounskou péči od počátku roku 2013 provázejí. V rámci kvantitativního 

sociologického výzkumu mezi pěstouny se pokusím zjistit, jak hodnotí 

dotazovaní pěstouni změny ve výkonu pěstounské péče v souvislosti s novelou 

zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí  

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí a to na část teoretickou a část 

praktickou. V teoretické části se budu věnovat vymezení základních pojmů 

s náhradní rodinnou péčí a sociálně právně ochranou souvisejících, 

historickému kontextu pěstounské péče, popisu aktuálního stavu a fungování 

pěstounské péče v ČR a tedy i procesem zprostředkování náhradní rodinné 

péče, jak u dítěte tak i žadatelů, finanční podpoře této náhradní rodinné péče i 

úskalím pěstounské péče. 

V praktické části vyhodnotím výše zmiňovaný kvantitativní sociologický 

průzkum mezi pěstounskými rodinami.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Vymezení základních pojmů 

 

Na počátku své diplomové práce považuji za nutné uvést vyjasnění pojmů, 

se kterými budu pracovat. 

Především vymezuji pojmy vztahující se k oblasti, kdo je dítě, rodič, rodina 

či co je rodičovská odpovědnost a komu náleží.  

Dále pak doplňuji tuto subkapitolu pojmy souvisejícími s poruchami 

rodinného soužití, a proto jsou zde začleněny pojmy ohrožené dítě, dysfunkční 

rodina, pojem sociálně právní ochrana dětí, která v případě nefunkčnosti 

rodinného systému do něj vstupuje, a také termín sanace rodiny jako 

nejdůležitějšího prvku pomoci a podpory rodiny.  

 

1.1. Dítě, rodiče, rodina 

 

Dítě 

Z právního hlediska je za dítě považována osoba mladší 18 let. Listina 

základních lidských práv a svobod č. 2/1993 Sb. zaručuje zvláštní ochranu dětí 

a mladistvých. 

Průcha definuje dítě jako lidského jedince od narození do období 

adolescence. Z psychologického hlediska dochází v tomto životním období 

k intenzivnímu tělesnému, intelektuálnímu, emocionálnímu a sociálnímu 

vývoji. V rámci tohoto vývoje dochází také k formování osobnosti člověka, na 
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které má vliv především rodina.
1
 Vývojová psychologie se zabývá vývojem 

dítěte již v prenatálním stádiu.  

Dítě pro svůj zdravý vývoj potřebuje dle Langmeiera naplnění především 

následujících potřeb: potřebu určitého množství, kvality a proměnlivosti 

vnějších podnětů, potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech, potřeba 

prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám prvotních 

vychovatelů, potřebu identity a potřebu životní perspektivy.
2
 

 

Rodiče 

Rodičovství může být biologické, právní (např. osvojení), sociální či 

náhradní. Pro zdravý vývoj dětí by mělo být rodičovství milující, pečující, 

bezpečné, stálé, ochraňující a podpůrné.
3
 Matějček uvádí, že „dítě za své 

rodiče přijímá ty, kdo se k němu mateřsky a otcovsky chovají a mají je rádi.“
4
 

Z právního hlediska jsou rodiče matka a otec (otec, který je zapsán 

v rodném listě dítěte), kteří také jako jediní disponují tzv. rodičovskou 

odpovědností. V rámci náhradní rodinné péče získávají stejný status jako 

rodiče pouze osvojitelé. 

 

Rodičovská odpovědnost 

Účinností NOZ ke dni 1. 1. 2014 dochází ke změně pojmu rodičovská 

zodpovědnost na rodičovskou odpovědnost. 

                                                
1 PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 

2008. ISBN 978-80-7367-416-8 
2 Langmeier, J. In MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti potřebují nejvíce. 3. vyd. Praha: Portál, 2003. 

s. 37 – 38. ISBN 80-7178-853-8  
3 Pughe, Philpot, 2007 in MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana, Hodnocení 
ohroženého dítěte a rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 46. ISBN 978-80-7367739-8. 
4 MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti potřebují nejvíce. 3. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 18. ISBN 80-

7178-853-8  
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 „Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která 

spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, 

citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku 

s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, 

v jeho zastupování a spravování jeho jmění: vzniká narozením dítěte a zaniká, 

jakmile dítě nabude plné svéprávnosti.“
5
  

Rodičovská odpovědnost náleží nerozdílně oběma rodičům a o jejím trvání 

a rozsahu může ze závažných důvodů rozhodnout pouze soud.  

 

Rodina 

Rodina je nestarším lidským společenstvím. K jejímu vzniku došlo 

především z důvodu zajištění péče o potomstvo ve smyslu učení, ochrany, 

vzdělávání a přípravy na život, přičemž tyto potřeby, i když v poněkud jiném 

smyslu zůstaly potřebné dodnes.
6
 Rodina se v čase stále mění, její podobu 

ovlivňují především prominentní hodnoty té oné společnosti v čase, ale i přes 

změny ve své podobě je stále základní jednotkou lidských společenství, plnící 

potřebu opory a vzájemné pomoci.
7
  

 Rodina se dále může lišit v různých kulturách např.  v tom, kolik 

generací žije pohromadě, jak jsou rozděleny role dospělých či s kolika partnery 

může dospělý člen rodiny současně žít.
8
  

 

                                                
5 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 858 
6 MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. 1. vyd. Praha: Portál, 1994, s. 

15 – 17. ISBN 80-85282-83-6. 
7 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha: Portál, 2008, s. 
182 – 183. ISBN 978-80-7367-502-8. 
8 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha: Portál, 2008, s. 
182 – 183. ISBN 978-80-7367-502-8. 
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1.2. Ohrožené dítě, dysfunkční rodina, sanace rodiny, 

sociálně-právní ochrana dětí 

Ohrožené dítě 

Z hlediska sociálně-právní ochrany dětí lze považovat takové dítě, které 

odpovídá § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se o 

děti: 

- jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti vyplývající z rodičovské 

odpovědnosti či nevykonávají nebo zneužívají práva z rodičovské 

odpovědnosti plynoucího; 

- které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, 

pokud ta neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 

- jež vedou zahálčivý či nemravný život (zanedbávají školní docházku, 

nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo 

návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly 

trestný čin, příp. čin jinak trestný, pokud jsou mladší 15 let nebo se 

dopouštějí přestupků nebo jinak ohrožují občanské soužití); 

- dopouštějící se opakovaných útěků od svých rodičů, příp. osob, které 

jsou odpovědné za jejich výchovu; 

- na nichž byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich 

lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, příp. je zde podezření  

ze spáchání takového činu; 

- umístěné opakovaně či po dobu delší jak 6 měsíců v zařízeních 

s nepřetržitou péčí o děti; 

- ohrožené násilím mezi rodiči či osobami odpovědnými za jejich 

výchovu nebo dalšími fyzickými osobami; 

- které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty či osobami 

požívající doplňkové ochrany, jež se na území České republiky 
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nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich 

výchovu; 

a to především pokud skutečnosti výše uvedené trvají takovou dobu či 

jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou, příp. 

mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.  

Dysfunkční rodina 

Za tzv. dysfunkční rodinu lze označit takovou, která není schopna plně 

zajišťovat fyziologické, emocionální, ekonomické ani sociální potřeby svých 

členů.  

 

Sanace rodiny 

Sanace neboli podpora rodiny jsou postupy podporující fungování rodiny. 

Jedná se o soubor opatření a programů pro pomoc a podporu rodiny, ve které je 

sociální, biologický a psychologický vývoj dítěte ohrožen. Jejím základním 

principem je podpora dítěte prostřednictvím pomoci jeho rodině. Cílem sanace 

je zmírňování, předcházení a eliminování ohrožení dítěte a poskytování pomoci 

a podpory dítěti i rodině k zachování rodiny jako celku.
9
  

 

Sociálně-právní ochrana dětí  

 

„Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, 

ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou 

výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.“
10

  

Účelem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je nejen ochrana 

práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ale i ochrana jeho 

oprávněných zájmů a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, 

                                                
9 BECHYŇOVÁ, Věra, KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. s. 
17. ISBN 978-80-7367-392-5. 
10 Zákon o sociálně právní ochrany dětí ve znění pozdějších předpisů č. 359/1999 Sb ve znění 
pozdějších předpisů, § 5. 
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ale také především zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, 

které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve své rodině.
11

  

Orgány sociálně právní ochrany jsou krajské úřady, obecní úřady obce 

s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, ministerstvo práce a 

sociálních věcí, úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí a Úřad práce České 

republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu. SPOD dále 

zajišťují také obce a kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní 

ochranu dětí, další právnické a fyzické osoby, mají-li pověření k výkonu 

sociálně právní ochrany.
12

 Orgán sociálně-právní ochrany vyhledává a 

monitoruje ohrožené děti. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává tzv. Individuální 

plán ochrany dítěte (IPOD) na základě vyhodnocení situace dítěte. IPOD 

„vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanovení 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 zodpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří 

se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.“
13

 

 

 

                                                
11 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 1 
12 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 4 
13 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §10 
odst. 3d) 
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2. Stručný historický vývoj pěstounské péče 

 

Exkurz do historie pěstounské péče zařazuji s ohledem na to, že péče o 

„cizí“ dítě byla od starověku pojímána jako hrazená služba, které však nebyla 

vždy v zájmu dítěte. V kontextu současné doby je pěstounská péče pojímána 

jako služba dítěti, která je finančně hrazená a kontrolovaná státem, přičemž je 

přednostně kladen na první místo zájem dítěte.  

Zároveň považuji pro aktuální stav pěstounské péče v ČR zohlednit důležité 

mezníky především v průběhu 20. století, které vývoj pěstounské péče v České 

republice významně zasáhly. 

Prvopočátky pěstounské péče lze datovat už ve starověku v městských 

státech řeckých stejně jako ve starověkém Římě, kde se setkáváme s institucí 

placených kojných, chův a později i pěstounek a opatrovnic.
14

 

Ve středověké Evropě patřily chůvy a kojné mezi služebnictvo 

panovnických dvorů, mezi sloužící ve šlechtických sídlech a domácnostech 

městského patriciátu. V době renesance bylo např. ve Francii běžnou praxí 

městských rodin svěřování dětí na dva roky placené kojné na venkov. Následně 

rodina přijímala dítě zpět.
15

  

V době osvícenství ke konci 18. století dochází ke vzniku nalezinců. 

Placené kojné a chůvy však existují ještě v druhé polovině 19. století, kdy jsou 

již úředně nazývány „pěstouny“. V této době se jedná již o iniciativu státu. Dítě 

z nalezince odchází ke kojné na venkov, kde pobývá do svých šesti let. Poměry 

                                                
14 MATĚJČEK, Zdeněk, BUBLEOVÁ, Věduna a kol. Náhradní rodinná péče. Průvodce pro 
odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 25-30. ISBN 80-7178-304-8. 
15 MATĚJČEK, Zdeněk, BUBLEOVÁ, Věduna a kol. Náhradní rodinná péče. Průvodce pro 
odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 25-30. ISBN 80-7178-304-8. 
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u kojných bývají často velmi ubohé jak po stránce ekonomické, tak i 

hygienické.  Na konci šestého roku bylo dítě pěstouny vráceno zpět do ústavu. 

Pěstouni měli možnost si dítě nadále ponechat, ale již neměli nárok na finanční 

odměnu. Při vrácení dítěte si mohli pěstouni vzít ihned další dítě do své péče. 

Z ústavu dítě putovalo do své domovské obce, kde bylo buď svěřeno na 

náklady obce do rodiny, nebo bylo odkázáno na žebrotu.
16

   

Červinková – Riegrová
17

 uvádí nároky na pěstounku: dobrý zdravotní stav, 

majetnost, mravní zachovalost, což je prokazováno vysvědčením. Franc
18

 však 

uvádí, že často se jednalo o ženu chudou, podvyživenou, která sama byla 

matkou 4-6 dětí. Měsíční odměna, která pěstounce za péči o dítě náležela, byla 

sestupná, což je opakem dnešní situace. První rok dítěte 6 zlatých, ve druhém 4 

zlaté a od tří do šesti let 6 zlatých, aby pěstounka odměnu dostala, musela 

předložit potvrzení faráře příslušné obce, že dítě žije. Výbava, kterou 

pěstounka pro dítě dostala, byla velmi skromná, jednalo se o 2 košilky, 2 plény 

a 1 obvazek. Děti tak často chodily nedostatečně oblečené. Smlouvu uzavírala 

pěstounka se Zemským výborem. Kontrolu prováděli dva lékaři, které 

nalezinec zaměstnával. Lékaři prováděli kontrolu v rodinách 1x za dva měsíce. 

Na základě zákona č. 62/1901 ř. z. se začaly utvářet zemské sirotčí fondy, 

ze kterých byla hrazena péče o osiřelé, zanedbané či opuštěné děti. Z těchto 

fondů byly vybudovány základy soustavné péče o osiřelé a opuštěné děti, jak 

ve formě individuální – pěstounských rodin, tak i v ústavech, dále byla z těchto 

fondů hrazena činnost soukromých organizací a zařízení pro děti.  

                                                
16 MATĚJČEK, Zdeněk, BUBLEOVÁ, Věduna a kol. Náhradní rodinná péče. Průvodce pro 
odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 25-30. ISBN 80-7178-304-8. 
17 In MATĚJČEK, Zdeněk, BUBLEOVÁ, Věduna a kol. Náhradní rodinná péče. Průvodce 

pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 25-30. ISBN 80-7178-304-
8. 
18 In MATĚJČEK, Zdeněk, BUBLEOVÁ, Věduna a kol. Náhradní rodinná péče. Průvodce 

pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 25-30. ISBN 80-7178-304-
8. 
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V roce 1904 začaly vznikat první skupiny pro pomoc osiřelým dětem tzv. 

„okresní komise pro péči o mládež“, ty pak přijímaly patronát nad osiřelými 

dětmi, zároveň měly i na starost rozdělení financí ze sirotčích fondů a také ze 

sbírek šatstva a obuvi, případně i stravování. V roce 1908 je vytvořena komise 

pro péči o mládež při Zemské školní radě.  

Během první světové války otevírala zemská komise 2 – 3 ústavy ročně a 

na své náklady umísťovala děti do dalších zařízení. Válka přinesla mnoho 

úkolů v péči o děti vzhledem k velkému množství sirotků, zdravotně 

postižených a sociálně slabých.
19

  

Lze konstatovat, že První republika přála rozvoji jak osvojení tak i 

pěstounské péče. Dětské domovy v té době byly koncipovány jako zařízení 

pouze pro přechodný pobyt, tedy jako zařízení diagnostické či záchytné. Počet 

zde byl omezen do 20 dětí. Po krátkodobém pobytu odsud děti odcházely do 

osvojení či pěstounské péče, příp. do tzv. zařízení pro „mládež úchylnou“
20

.  

Mimo tyto dětské domovy existovala ještě zařízení určená pro delší pobyt dětí. 

Na tyto zařízení navazovala tzv. pěstounská péče nalezenecká. V tomto případě 

péče svěřovalo zařízení dítě do péče pěstounů nejdříve do 10 let, následně do 

16 let, přičemž se dítě do zařízení následně vracelo. Vzhledem k pokrokovému 

přístupu k náhradní rodinné péči za první republiky je toto jen těžko uvěřitelné. 

Druhou formou pěstounské péče byla státní pěstounská péče, kterou zaštiťoval 

a kontrolovat stát prostřednictvím Okresní péče o mládež. Třetí variantou 

pěstounské péče byla péče v tzv. pěstounských koloniích. Jednalo se o několik 

rodin v jednom místě či správní oblasti. Děti byly do rodin svěřeny Okresní 

péčí o mládež, která rodinám pomáhala a podporovala je. Čtvrtou variantou 

                                                
19 BRABENEC, František, BURDOVÁ, Eva, NOVOTNÁ, Věra a kol. Zákon o sociálně právní 
ochraně dětí. Komentář. 1. vyd. Praha: Linde, 2000. s. 9 – 15. ISBN 80-86131-26-1.  
20 Mládeží úchylnou byly v této době nazývány děti vyžadující zvláštní výukovou a výchovnou 
péči. 
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byla pěstounská péče na základy dohody mezi rodiči a dalšími osobami. Často 

se jednalo o prarodiče dítěte.
21

  

Během druhé světové války se snížil počet dětí přicházejících do 

pěstounských rodin. Za pozitivní lze v Protektorátu považovat to, že osiřelé 

židovské děti byly povětšinou svěřovány do péče příbuzných. 

Po skončení druhé světové války dostává náhradní rodinná péče další 

podnět. Převládá však zájem o děti z dobrých vlasteneckých rodin, které 

postihla válka. A upřednostňovány jsou dívky. „Již tenkrát zřejmě existoval 

osvojitelský a pěstounský paradox spočívající v představě, že na náhradní 

rodiny čekají zejména zdravé a neproblémové děti z dobrých rodin. Ve 

skutečnosti ony dobré rodiny řeší situaci ve svém rámci obvykle sami.“
22

 Na 

druhou stranu je nutno říci, že po druhé světové válce bylo na území 

Československa velké množství dětí s nehezkými osudy a zkušenostmi. 

Po válečný vývoj probíhal v rámci mnoha ideologických změn. V roce 1950 

byla zrušena pěstounská péče, vyjma pěstounské péče příbuzenské, která 

byla domluvena bez účasti soudu na základě dohody mezi rodiči a pěstouny. 

Uplatňována byla kolektivní výchova nad výchovou rodinnou.  

Zákonem o rodině č. 94/1963 Sb., který vstoupil v platnost 1. 1. 1964, byla 

opět upřednostňována výchova rodinná nad výchovou kolektivní. Uplatňuje 

nejdůležitější zásadu, kterou je především zájem dítěte. Nehledá se tedy již 

nejvhodnější dítě pro rodinu, ale nejvhodnější rodina pro dítě. Změnami 

souvisejícími s rokem 1968 dochází ke vzniku SOS dětských vesniček.  

Následně od 1. 1. 1974 vstupuje v platnost zákon č. 50/1973 Sb. o pěstounské 

                                                
21 GABRIEL, Zbyněk, NOVÁK, Tomáš. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. 
1. vyd. Praha: Grada, 2008. s. 10 – 23. ISBN 978-80-247-1788-3. 
22 GABRIEL, Zbyněk, NOVÁK, Tomáš. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. 
1. vyd. Praha: Grada, 2008. s. 19. ISBN 978-80-247-1788-3. 
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péči, který upravoval pěstounskou péči, výběr pěstounů a vztahy mezi dítětem 

a pěstouny.
23

 

Velkým mezníkem v péči o ohrožené děti bylo vydání zákona č. 359/1999 

Sb. o sociálně právní ochraně dětí. 

                                                
23 GABRIEL, Zbyněk, NOVÁK, Tomáš. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. 
1. vyd. Praha: Grada, 2008. s. 10 – 23. ISBN 978-80-247-1788-3. 
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3. Náhradní výchovná péče 

 

Pokud rodina ve svých funkcích vůči nezletilým dětem selže, nastupuje stát 

a jeho kontrolní a podpůrné mechanismy, které mají děti ochránit. Jednou 

z možností je umístění dítěte do náhradní výchovné péče.  

V následující kapitole uvedu jednotlivé formy náhradní rodinné výchovy, 

která je v ČR dělena na ústavní výchovu, svěření do péče zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc a náhradní rodinnou péči. U náhradní rodinné 

péče považuji za nutné zmínit i právní rámec této problematiky a to především 

s ohledem na legislativní změny, které se dotkly náhradní rodinné péče ve 

velké míře a to zejména s ohledem na novelu zákona č. 359/1999 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPOD) a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. Oba zákony budou blíže rozebrány v následujícím textu.   

3.1. Ústavní výchova 

 

O ústavní výchově rozhoduje vždy pouze soud a to v případě, pokud je 

výchova dítěte, jeho tělesný, rozumový a duševní stav nebo řádný vývoj 

ohrožen či narušen v rozporu s jeho zájmy.
24

 Ústavní výchovu je možné nařídit 

nejdéle na tři roky, následně musí soud prošetřit, zda nepominuly důvody pro 

její nařízení, následně je případně možné její prodloužení.
25

 Před nařízením 

ústavní výchovy musí soud v součinnosti s orgánem sociálně-právní ochrany 

dětí prověřit, zda není možnost svěření dítěte do péče jiné osoby, tedy někoho 

z příbuzných či osob dítěti blízkých. Zrušení ústavní výchovy je možné  

                                                
24 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 971 odst. 1 
25 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 972 odst. 1 
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ze strany soudu, pominuly-li důvodu k jejímu nařízení, případně je možné 

dítěti zajistit jinou péči než ústavní.
26

   

Za vážné ohrožení či narušení výchovy však nelze podle občanského 

zákoníku považovat nedostatečné bytové či majetkové poměry, pokud jsou 

rodiče či osoby zodpovědné za výchovy způsobilí zabezpečit řádnou výchovu 

či plnit povinnost vycházející z jejich rodičovské odpovědnosti.
27

 Česká 

republika byla opakovaně kárána ze strany Evropského soudu pro lidská práva 

pro nařizování ústavní výchovy zvláště ze sociálních důvodů.  

Zařízeními ústavní výchovy jsou dětské domovy, dětské domovy se školou, 

výchovné ústavy a diagnostické ústavy pro děti a mládež.
28

 S účinností 

občanského zákoníku ustanovuje soud ve výroku rozhodnutí zařízení, kam 

bude dítě svěřeno. O tom do jakého zařízení bude dítě svěřeno, rozhoduje 

především jeho věk a zdravotní stav, děti tak bývají svěřovány do zařízení 

spadajících pod tři různé resorty. Děti do tří let do kojeneckých ústavů 

spadajících pod ministerstvo zdravotnictví, starší děti pak do dětských domovů, 

dětských domovů se školou či výchovných ústavů, které spadají do resortu 

ministerstva školství. Mladiství a děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje 

intenzivní zdravotní péči, jsou umisťováni do domovů pro děti s postižením, 

které spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Bohužel v rámci tohoto 

členění může docházet k rozdělení sourozenců, ač lze konstatovat, že snahy 

zúčastněných odborníků se dělení sourozenců brání.  

Nejdůležitějším negativním aspektem ústavní výchovy je psychická 

deprivace. Matějček uvádí, že psychická deprivace vzniká, jestliže nejsou 

uspokojovány základní psychické potřeby v dostatečné míře a po dosti dlouhou 

                                                
26 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 972 odst. 2 
27 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 971 odst. 3 
28 Zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  
   § 2 odst. 1 
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dobu.
29

 K psychické deprivaci samozřejmě může docházet, i pokud dítě vyrůstá 

v rodině a to za předpokladu, kdy rodiče nevěnují dítěti náležitě podnětnou 

péči. Rizika u ústavní výchovy jsou však podstatně vyšší. 

Nutné je však konstatovat, že i v oblasti ústavní výchovy došlo v ČR 

k podstatným změnám. I přestože jsou zařízení ústavní výchovy větší kapacity, 

jedná se o zařízení rodinného typu, kdy jsou tvořeny skupiny o 6 – 8 dětech, 

které mají své stále vychovatele. Ve většině případů má každá skupina 

oddělené bydlení, děti se zde učí běžným domácím povinnostem, zároveň jsou 

na ně kladeny i nároky jako v běžné rodině, pokud se týká zajištění běžných 

záležitostí dle věku dítěte (např. opravy brýlí, možnosti docházení na brigády 

apod.). Mnoho dětských domovů má již také vytvořenu skupinu pro děti, které 

jsou krátce před zletilostí či po zletilosti, které si společně zajišťují s podporou 

zařízení chod domácnosti a připravují se na samostatný vstup do života.  

Je nutné zdůraznit, že ústavní zařízení se vzhledem k naplňování potřeb dětí 

sice liší, ale často mediálně vyvolávaný obraz dětí v ústavní péči 

s nedostatečným materiálním zajištěním je zcela lichý. Nepopiratelným faktem 

zůstává, že děti v ústavní výchově nejsou citově saturované a jsou ohroženy 

psychickou deprivací.  

Často zmiňovaný obraz dětí, které žily v dětském domově jako natrvalo a 

nenapravitelně poškozených je také klamný. Vždy záleží na věku a osobnosti 

dítěte, jeho psychické odolnost (resilienci), na délce i závažnosti prožité 

deprivační situace, a to ať v rodinném prostředí nebo v ústavním zařízení.
30

  

 

                                                
29 LANGMAJER, Josef, MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. 1. vyd. Praha: 
Státní zdravotnické nakladatelství, 1963. s. 17. 
30 SOBOTKOVÁ, Irena. Poznámky k současné situaci v ústavní výchově dětí. [online]. [vid. 
2014-04-11]. Dostupné na: http://anv.cz/odborne/121-poznamky-k-soucasne-situaci-v-ustavni-
vychove-deti 

 
 

http://anv.cz/odborne/121-poznamky-k-soucasne-situaci-v-ustavni-vychove-deti
http://anv.cz/odborne/121-poznamky-k-soucasne-situaci-v-ustavni-vychove-deti
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3.2.  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) dle  

§42 odst. 1 „poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv 

péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy 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. Ochrana a pomoc 

takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně 

ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné 

nutné péči“.  

 Do ZDVOP může dítě svěřit soud, přičemž upřednostňuje svěření dítěte do 

tohoto typu zařízení před nařízením ústavní výchovy. Nezletilé dítě může být 

do ZDVOP umístěno také na základě souhlasu zákonného zástupce, žádosti 

orgánu SPOD – obecního úřadu obce s rozšířenou působností či žádosti 

samotného dítěte.
31

 Zákon o SPOD č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů dále limituje počet dětí v ZDVOP na celkový počet 28 dětí, přičemž 

zaměstnanec tohoto zařízení může poskytovat péči nejvýše o 4 děti.  

V souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. může soud svěřit dítě na 

dobu 6 měsíců do ZDVOP, pokud rodiče nemohou z vážných důvodů zajistit 

péče o dítě.
32

  Na 6 měsíců může být dítě také umístěno, pokud se jedná  

o umístění na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

nebo žádost dítěte, kdy s tím souhlasí rodič. Pobyt lze výjimečně prodloužit  

na 12 měsíců, pokud si rodiče prokazatelně upravují své poměry. Celková doba 

                                                
31 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 42 
odst. 2 
32 Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
§ 971 odst. 2 
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pobytu dítěte v ZDVOP však nesmí přesáhnout 12 měsíců. Pokud je dítě 

umístěno v zařízení na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností či žádosti dítěte a nepodaří se neprodleně zajistit souhlas rodiče 

s pobytem v ZDVOP je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen 

neprodleně podat návrh soudu na vydání předběžného opatření. 
33

  

Velkou výhodou těchto zařízení je právě možnost, že zde mohou být děti 

umístěny pouze na základě žádosti rodičů bez toho, aby prvotně musel řešit 

situaci soud. Rodiče tak mají možnost získat čas pro řešení nenadálé situace 

bez účasti soudu.  Po vyřešení situace si mohou opět dítě převzít do své péče, 

aniž by se musela měnit soudní rozhodnutí. S ohledem na občanský zákoník by 

měla sloužit tato zařízení opravdu pouze k přechodným pobytům, kdy by dítě 

mohlo být v neutrálním prostředí a měla by mu být věnována náležitá odborná 

péče. S ohledem na to, že většina ZDVOP aktuálně sloužila u většiny dětí 

k dlouhodobému pobytu dětí, zůstává otázkou, jak se jim z jejich novým 

postavením podaří vypořádat, a to především s ohledem na zajišťování odborné 

pomoci dětem do těchto zařízení svěřených.  

Nejznámějšími zařízeními ZDVOP v České republice jsou zařízení Fondu 

ohrožených dětí „Klokánek“. Dále však vzniklo mnoho těchto zařízení při 

dětských domovech či kojeneckých ústavech. 

 

3.3. Náhradní rodinná péče 

 

Do náhradní rodinné péče jsou dále umísťovány děti z ústavních zařízení 

nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které již z objektivních 

důvodů nevyžadují ústavní výchovu.  

                                                
33 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 42 
odst. 2- 6 
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Existuje několik typů náhradní rodinné péče: pěstounská péče a pěstounská 

péče na dobu přechodnou, osvojení (adopce), poručenství a svěření dítěte do 

výchovy jiné osoby. 

Náhradní rodinná péče má dle platných právních předpisů České republiky 

vždy přednost před jakoukoliv jinou formou péče.  

Náhradní rodinná péče je nevhodnější variantou pro děti, které nemohou 

vyrůstat ve vlastní rodině a to vzhledem k tomu, že hlavním předpokladem 

zdravého duševního vývoje dítěte je, aby vyrůstalo v prostředí citově vřelém a 

stálém, což žádné zařízení nahradit nemůže.  

 

3.3.1. Osvojení (adopce) 

 

Osvojení je v ČR nejčastější formou náhradní rodinné péče. Osvojením 

přijímají osvojitelé dítě za vlastní a získávají k němu stejná práva a povinnosti 

jako jsou mezi biologickými rodiči a dítětem, a tedy i rodičovskou 

odpovědnost. Mezi příbuznými osvojitele a dítětem pak vzniká poměr 

příbuzenský. V souladu s novým občanským zákoníkem lze již osvojit i 

dospělou osobu.  

Před účinností občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. byly užívány dvě formy 

osvojení: 

 tzv. zrušitelné osvojení – práva a povinnosti rodičů přechází na 

osvojitele, ale v rodném listu zůstávají nadále zapsaní biologičtí rodiče 

dítěte. Práva mezi osvojencem a původní rodinou vzájemně zanikají. 

Tento typ osvojení lze soudně zrušit. Zrušitelné osvojení je podmínkou 

pro osvojení dítěte mladšího jednoho roku, většinou podávají osvojitelé 

následně další návrh k soudu, ve kterém žádají o osvojení nezrušitelné; 
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 tzv. nezrušitelné osvojení – je v praxi využíváno častěji. V tomto 

případě dochází ke změně v rodném listu, kde jsou na místa rodičů 

zapsáni osvojitelé. 

Dle nového znění zůstalo rozlišení osvojení určitým způsobem zachováno 

s výjimkou toho, že osvojení může soud zrušit, jsou-li proto důležité důvodu, a 

to na návrh osvojitele či osvojence do tří let od rozhodnutí o osvojení. Po třech 

letech od rozhodnutí soudu o osvojení, je osvojení považováno  

za nezrušitelné.
34

 Pokud je to v zájmu dítěte, může soud na návrh osvojitele již 

před uplynutím tří let od rozhodnutí o osvojení, rozhodnout, že se jedná o 

osvojení nezrušitelné.
35

 Tedy pokud soud nerozhodl jinak lze považovat 

osvojení do tří let od rozhodnutí soudu za zrušitelné. Po třech letech od 

rozhodnutí soudu přechází automaticky na osvojení nezrušitelné.  

K osvojení je třeba souhlasu rodiče, tento souhlas dává rodič svým 

prohlášením u soudu. Matka může dát tento souhlas nejdříve po uplynutí šesti 

týdnů od porodu, otec může dát tento souhlas po narození dítěte.
36

 

Souhlasu rodiče či rodičů není třeba, pokud byl zbaven rodičovské 

odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení, není schopen projevit 

svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání či je ovládnout či se zdržuje 

na neznámém místě a soudu se je nepodaří ani v součinnosti s ostatními orgány 

zjistit. Pokud jsou tyto podmínky u obou rodičů, dá souhlas s osvojením dítěte 

poručník, příp. opatrovník, kterého pro tyto účely ustanoví soud.
37

  

 K osvojení není také třeba souhlasu rodiče, který zjevně nejeví o dítě 

zájem, přičemž se má za to, že nezájem rodiče o dítě je zjevný, pokud o něj tři 

měsíce neprojevil opravdový zájem. Pokud však nejde v chování rodiče 

                                                
34 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 840 
35 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 844 
36 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 809-810, 813  
37 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 818 
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spatřovat hrubé porušení jeho povinností, musí jej orgán SPOD poučit o 

zjevných důsledcích jeho chování a následně lze spatřovat nezájem až po 

uplynutí dalších tří měsíců od poučení. Toto poučení není třeba v případě, kdy 

rodič změnil místo svého pobytu, nesdělil, kde se zdržuje nyní a nepodařilo se 

místo jeho nynějšího pobytu zjistit.
38

  

Ve zvláštním řízení rozhoduje soud o tom, není-li třeba k osvojení souhlasu 

rodiče. Pokud soud rozhodne, že k osvojení není třeba souhlasu rodiče, 

ustanoví soud opatrovníka, který dá souhlas s osvojením za rodiče. Před tímto 

souhlasem, musí být zjištěny všechny rozhodné skutečnosti, které by mohli mít 

vliv na případné osvojení. 
39

 

Osvojovány bývají nejčastěji kojeneckého a batolecího věku. Starší děti, o 

které rodině nejeví zájem, jsou spíše svěřovány do péče poručenské. 

Osvojení se ve valné většině případů týká velmi malých dětí. Osvojiteli 

bývají především bezdětné páry, které chtějí naplnit svou rodičovskou roli. 

Jejich motivace k osvojení je zjevná. 

Osvojit lze také dítě z ciziny či dítě může být osvojeno v zahraničí, v tomto 

případě se jedná o tzv. mezinárodní adopci. K osvojení do ciziny se 

přistupuje, pokud nelze zprostředkovat pěstounskou péči ani osvojení v rámci 

České republiky či zde není předpoklad, že by v budoucnu o dítě mohla převzít 

péči osoba příbuzná či blízká.  

 

3.3.2. Pěstounská péče 

 

Pěstounská péče je státem řízená a kontrolovaná forma náhradní rodinné 

péče. Zvláštní formou pěstounské péče je pěstounská péče na přechodnou 

dobu, která je zajišťována tzv. osobami v evidenci.  

                                                
38 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 819- 820 
39 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 821 
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S ohledem na to, že pěstounská péče je hlavním tématem této práce, budu se 

jí věnovat v samostatné kapitole. 

 

3.3.3. Poručenství – poručenská péče 

 

Dítěti se ustanovuje poručník, pokud nemá ani jeden z rodičů rodičovskou 

odpovědnost v plném rozsahu či je výkon jejich rodičovské odpovědnosti 

pozastaven. Ustanovenému poručíkovi náleží práva a povinnosti rodičů a jejich 

výkon na místo rodičů.
40

  

Pokud poručník vykonává i přímou péči o dítě, jedná se o tzv. poručenství či 

poručenskou péči. Poručník má nárok na dávky pěstounské péče a vztahují se 

na něj stejná práva a povinnosti jako na pěstouna, stejně tak nemá vyživovací 

povinnost vůči dítěti. Poručník také podléhá stalému dozoru soudu. Poručník 

nemůže rozhodovat o podstatných věcech týkajících se dítěte, k tomuto 

potřebuje vždy schválení soudu.  

Do doby než je dítěti ustanoven poručník či si poručník převezme funkci, 

vykonává funkci poručníka dítěte obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 

místa trvalého bydliště dítěte, jakožto orgán sociálně-právní ochrany dětí.  

 

3.3.4. Péče jiné osoby 

 

Pokud nemůže zajistit péči o dítě žádný z rodičů ani poručník, může soud 

svěřit dítě do osobní péče jiné osoby. Svěření dítěte do péče jiné osoby musí 

být v souladu se zájmy dítěte a má přednost před ústavní péčí. Pokud práva a 

povinnosti pečující osoby nestanoví soud, vážou se na ně obdobně ustanovení o 

pěstounské péči. Rodičům je soudem stanovena výše výživného a pečující 

osoba má právo s výživným hospodařit ve prospěch dítěte, příp. jej i po 

                                                
40 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů , § 878 odst. 2 
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rodičích vymáhat.
41

  Dítě se tímto způsobem většinou svěřuje do péče 

příbuzných, zejména prarodičů. Dle dostupné literatury je v tomto případu 

často hovořeno o tom, že se jedná o krátkodobé řešení výchovy dítěte. V praxi 

však v této péči bývají děti i dlouhodobě.  

Vzhledem k tomu, že rodiče dětí takto svěřených často výživné nehradí a 

osoby pečující se tak dostávají do situace, kdy dítě vyživují, dochází často ke 

změně rozhodnutí, kdy dítě bývá svěřeno do pěstounské péče téže osobě.  

A osoba pečující v tomto případě již pěstoun má nárok na dávky pěstounské 

péče.  

 

3.3.5. Hostitelská péče 

 

V souvislosti s náhradní rodinnou péčí považuji také za nutné zmínit termín 

hostitelská péče, přestože se nejedná o druhý náhradní rodinné péče, ale 

s tématem úzce souvisí.  

Hostitelská péče není upravena v žádném zákoně.  Prakticky funguje u dětí 

umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v zařízeních 

ústavní výchovy.  Probíhá formou povolení ke krátkodobému pobytu, kdy děti 

odjíždí na víkendy či na prázdninový pobyt do rodin. Rodiny si děti k sobě 

berou bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.  

Hostitelskou péčí lze alespoň z části zabraňovat psychické deprivaci dětí 

z dlouhodobého pobytu v ústavu. Dítě tak navštěvuje rodinu dobrovolníků, 

kteří se rozhodnou pomáhat tímto způsobem, a tráví s nimi, víkendy, svátky či 

prázdniny. Dítě je pojímáno v rodině jako „host“, z čehož pramení název 

hostitelská péče.
42

 Hostitelská péče je vhodná obzvlášť u větších dětí, pro které 

                                                
41 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 953 - 956 
42 GABRIEL, Zbyněk, NOVÁK, Tomáš. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. 
1. vyd. Praha: Grada, 2008. s. 65. ISBN 978-80-247-1788-3. 
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se již často nedaří zajistit pěstounskou péči či mají s pěstounskou péčí špatné 

zkušenosti. 

V rámci toho, aby dítě mohlo odjíždět do hostitelské rodiny, je nutné 

prověření rodiny orgánem sociálně-právní ochrany dětí a souhlas ředitele 

zařízení, ve kterém je dítě umístěno. Při prověřování rodiny prošetřuje obecní 

úřad obce s rozšířenou působností podmínky v místě bydliště zájemců o 

hostitelskou péči, jejich finanční poměry, zdravotní stav a bezúhonnost. 

V rámci prověření rodiny může OSPOD žádat o psychologické vyšetření 

žadatelů o hostitelskou péči, kdy dle pokynu MPSV č. 7/2009 k odbornému 

posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči doporučuje, aby z důvodu zájmu 

ochrany každého dítěte bylo provedeno. Psychologické vyšetření by pak mělo 

být obsahově totožné jako u žadatelů o náhradní rodinnou péči. Vhodné je také 

dle téhož metodického doporučení absolvování individuální nebo zkrácené 

přípravy, kterou by si měli hradit sami zájemci o hostitelskou péči. 

Počet zájemců o hostitelskou péči bez vztahu k určitému dítěti je velmi 

malý. Psychologické vyšetřování zájemců či absolvování jejich přípravy 

požadováno vesměs není (alespoň pokud je mi známo z praxe středočeského 

kraje a hlavního města Prahy), tedy pokud nejsou v rodině zjištěny nedostatky 

apod. Navíc psychologové krajských úřadů (příp. Hlavního města Prahy) jsou 

velmi zaneprázdněni žadateli o NRP. 

Hostitelství může dítěti, které je dlouhodobě umístěno v ústavu nabídnout 

nové podněty a zážitky. Zároveň se mu nabízí možnost nahlédnout do chodu 

běžné rodiny a jejího fungování. Vhodné je pokud hostitelé zaujímají roli 

strýce a tety, ke kterým dítě může jezdit na prázdniny či víkendy. Za 

hostitelskou péči lze označit pouze dlouhodobou péči nikoliv ojedinělou 

návštěvu dítěte v rodině. 
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4. Pěstounská péče v České republice 

 

 

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, která je garantovaná  

a hrazená státem. Jde tedy o „tradiční soukromoprávní institut 

s veřejnoprávními rysy, které spočívají v jejím zprostředkování, organizaci, 

hmotném zabezpečení, kontrole a v neposlední řadě i v podpoře a 

doprovázení.“
43

 O pěstounské péči rozhoduje soud za předpokladu, že rodiče, 

příp. ani poručník dítěte nejsou schopni se o dítě postarat. Pěstounská péče 

musí být vždy vnímána jako přednostní ve vztahu ke kolektivní péči. 

Pěstounská péče je upravena zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 

ochraně dětí a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ). 

Z mezinárodních dokumentů, které upravují pěstounskou péči, pak lze 

jmenovat především Úmluvu o právech dítěte.  

Pěstounská péče je ve vztahu k rodičům dítěte vždy dočasná, a to po dobu, 

kdy se nejsou schopni rodiče o dítě starat.
44

 Pokud tedy rodič chce o dítě 

pečovat a je to v souladu se zájmy dítěte, soud jeho návrhu na zrušení 

pěstounské péče vyhoví.
45

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností může 

v době, po kterou je dítě soudem svěřeno do předpěstounské péče podat návrh 

                                                
43

 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a 

aplikace zákona s úvahami de lege ferenga [online]. [vid. 2014-01-24].  Dostupné na 

http://vzd.cz/sites/default/files/Pestounka_pece_myty_versus_ustavne_konformni_interpretace.

pdf 
44

 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a 

aplikace zákona s úvahami de lege ferenga [online]. [vid. 2014-01-24].  Dostupné na 

http://vzd.cz/sites/default/files/Pestounka_pece_myty_versus_ustavne_konformni_interpret

ace.pdf 
45 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 958 - 959 
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na zrušení rozhodnutí soudu, zjistí-li, že rodiče či osoby příbuzné nebo dítěti 

blízké jsou schopny a ochotny dítě do své péče přijmout.
46

   

Cílem pěstounské péče tak není trvalá péče o dítě tak, jak bývala pěstounská 

péče v ČR často pojímána tedy jako jakási forma kvaziosvojení s výjimečnou 

účastí rodičů
47

, ale pouze jako přechodné řešení pro dobu, kdy rodiče nejsou 

schopni se o dítě starat.  Pěstoun tak má i dle § 967 NOZ „povinnost udržovat, 

rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a 

osobami dítěti blízkými. Má povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v 

pěstounské péči, ledaže soud stanoví jinak.“  

Pěstounská péče, tedy především vývoj dětí do ní svěřených, je sledován 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností, a to v prvních šesti měsících 

trvání předpěstounské, pěstounské či PPPD nejméně 1x za 3 měsíce, následně 

pak nejméně 1x za 6 měsíců.
48

 Další spolupráce s pěstounskou rodinou plyne 

z dohod o výkonu pěstounské péče, kterým se budu věnovat následovně. 

V rámci pěstounské péče je prvotní nalezení nejvhodnější rodiny pro 

dotyčné dítě a jeho specifické potřeby. Aby se toto mohlo naplnit, je nutné, aby 

schopnosti, zkušenosti a představy pěstounů odpovídaly potřebám dětí 

svěřených do pěstounské péče.
49

  

Pěstounská péče může být vykonávána osobami v manželství či osobou 

nežijící v manželství. Může být vykonávána v bytových prostorách pěstouna, či 

                                                
46 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 19 
odst. 3 
47

 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Instituty náhradní rodinné péče[online]. Masarykova Universita, 

2009. [vid. 2014-02-08].  ISBN 978-80-210-4990-1 Dostupné 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/sblizovani/Kralickova_Zde

nka.pdf 

 
48 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §19 

odst. 4 
49

 SYCHROVÁ, Adriana.  Pohledy na praxi zahraničních systémů péče o ohrožené 

děti[online]. Univerzita Pardubice, 2012. [vid. 2014-02-08].  Dostupné na 

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/54129/1/SychrovaA_PohledyNaPraxi_2012.pdf 
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v bytových prostorách jiné osoby (SOS vesničky, bývalá zařízení pro výkon 

pěstounské péče, která byla novelou zákona o SPOD zrušena). Dále se může 

jednat o nezprostředkovanou pěstounskou péči v případě osoby příbuzné nebo 

osoby blízké dítěti či zprostředkovanou, kdy pěstounskou péči vykonává osoba 

cizí, která byla vybrána krajským úřadem (příp. Magistrátem hlavního města 

Prahy). 

Pěstoun je povinen a oprávněn o dítě pečovat a přiměřeně vykonávat práva 

a povinnosti rodičů, může tedy rozhodovat v běžných záležitostech dítěte. O 

podstatných záležitostech musí informovat rodiče. Soud však může pěstounovi 

upravit i další práva a povinnosti, pokud to vyžadují okolnosti. Rodičům také 

nadále zůstává vyživovací povinnost k dítěti. Výše výživného je vyměřena 

soudem a rodiče jej hradí Úřadu práce České republiky. 

Při svěřování do pěstounské péče má vždy přednost osoba příbuzná či dítěti 

blízká, pokud je to v souladu se zájmy dítěte. Dítě může být také svěřeno do 

společné péče pěstounům, jsou-li to manželé. V případě jejich rozvodu, však 

nebude manželství rozvedeno, pokud nebudou upraveny poměry k dítěti pro 

dobu po rozvodu. Soud může také svěřit dítě do pěstounské péče pouze 

jednomu z manželů, ale se souhlasem druhého z manželů. V případě změny 

poměrů či dojde-li k neshodě v podstatné záležitosti ohledně dítěte, má 

pěstoun, dítě i rodič možnost požádat soud o změnu úpravy práv a povinností, 

zrušení pěstounské péče.
50

   

                                                
50 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §960 – 966, 969 
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4.2. Formy pěstounské péče 

 

Pěstounská péče je aktuálně v České republice naplňována ve dvou 

formách: 

 

 

Pěstounská péče (bez omezení doby trvání), kterou lze dále rozdělit: 

 zprostředkovanou pěstounskou péči (klasická či profesionální 

pěstounská péče) – u této péče nejsou pěstouni příbuzní či osoby blízké 

dítěti a zprostředkování pěstounské péče provádí příslušný krajský úřad, 

příp. Magistrát hlavního města Prahy. 

 nezprostředkovaná pěstounská péče (příbuzenská pěstounská péče)  

– u této péče se jedná o osoby příbuzné či blízké dítěti a zprostředkování 

se zde neprovádí. 

Pěstounská péče na přechodnou dobu 

Jedná se o druh pěstounské péče, který je zakotven v zákoně o sociálně 

právní ochraně dětí od 1. 6. 2006. Aktivně nebyl tento institut pěstounské péče 

příliš využíván. Jeho rozběhnutí lze však datovat až po novele zákona o 

sociálně právní ochrany dětí s účinností od 1. 1. 2013 a to i s ohledem na 

proběhnuté kampaně k náboru nových žadatelů, zároveň byla novelou zákona o 

SPOD dořešeno finanční zajištění osob v evidenci – tedy pěstounů na 

přechodnou dobu. Před novelou zákona o SPOD dostával pěstoun finanční 

podporu od státu pouze v době, kdy zajišťoval přímou péči o dítě. V době, kdy 

péči o dítě nezajišťoval, nepobíral žádné dávky a musel si hradit zdravotní a 

sociální pojištění.
51

 Pěstounská péče na přechodnou dobu je zajišťována tzv. 

osobami v evidenci.  

                                                
51 TOMEŠOVÁ, Irena, FÍDLEROVÁ, Zora, TRUBAČOVÁ, Klára, SVOBODA, David, 
ČERNÁ, Ria. Závěrečná zpráva o řešení projektu „Zmapování a porovnání vnitrostátního 
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Do pěstounské péče na přechodnou dobu (dále PPPD) může být dítě 

svěřeno: 

 na dobu, po kterou se nemůže rodič o dítě ze závažných důvodů starat; 

 na dobu, po jejímž uplynutí může dát rodič souhlas s osvojením; 

 nebo na dobu do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že 

souhlasu rodičů k osvojení není třeba.
52

  

V průběhu svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu 

přezkoumá soud, zda důvody pro umístění dítěte do této péče stále trvají. 

Pokud důvody pominou, musí soud rozhodnout o další výchově dítěte.
53

  

„Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle 1 rok. To 

neplatí, pokud jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci 

dítěte, kteří byli do této péče svěřeni později, ne však na dobu delší, než po 

kterou má trvat pěstounská péče podle věty první u sourozence, který byl do 

pěstounské péče na přechodnou dobu témuž pěstounovi svěřen jako 

poslední.“
54

 Pěstounská péče na přechodnou dobu je tak jediným typem 

pěstounské péče, která je přesně časově ohraničena.  

 

 

                                                                                                                            
systému pěstounské péče se systémy pěstounské péče vybraných evropských zemích. [vid. 2014-

04-11] .s. 27 Dostupné na:http://www.mpsv.cz/files/clanky/13410/systemy_PP.pdf. 
 
 
52 Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 27a) 

odst. 7 
53 Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 27a) 
odst. 8 
54 Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 27a) 
odst. 9  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/13410/systemy_PP.pdf
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4.3. Finanční podpora pěstounské péče 

 

Na základě rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče mají pěstouni 

nárok na dávky státní sociální podpory. Ke dni 1. 1. 2013 zanikl nárok na 

dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. 

Výši těchto dávek i nárok na ně stanoví zákon o SPOD č. 359/1999 Sb.  

Dávky pěstounské péče dělíme na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek při ukončení 

pěstounské péče, příspěvek při zakoupení motorového vozidla.  

Od 1. 1. 2013 v souvislosti s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí 

došlo ke zvýšení příspěvku na potřeby dítěte, ale především ke zvýšení odměny 

pěstouna. Odměna pěstouna je aktuálně vyplácena a chápána jako mzda 

pěstouna.  Nově byl ustanoven příspěvek při ukončení pěstounské péči, který 

náleží dítěti. 

4.3.1. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 

Tato dávka slouží jako na úhradu potřeb dítěte, jež je svěřeno do 

pěstounské péče. Příspěvek je vyplácen osobě pečující
55

 - pěstounovi. Po 

zletilosti je vyplácena dítěti, které bylo před zletilostí svěřeno do pěstounské 

péče, pokud žije i nadále ve společné domácnosti s pěstouny a jedná se o dítě 

nezaopatřené ve smyslu zákona o státní sociální podpoře. Nejdéle může být 

tato dávka pobírána do dvacátého šestého roku. Vyplácená částka je rozlišena 

                                                
55 Pěstoun je považován dle § 4a) písm. b) zákona o SPOD za osobu pečující. Pro účely tohoto 

zákona je za osobu pečující považován rovněž  poručník, vykonává-li přímou péči o dítě, a to i 
po dobu, kdy probíhá řízení o ustanovení poručníka a má dítě ve své osobní péči. Dále pak 
pěstoun i po zletilosti dítěte v příp. že se stále jedná o nezaopatřené dítě, které s ním žije ve 

společné domácnosti a také osoba, která má zájem stát se pěstounem a která je před 
rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a má jej dočasně ve své faktické péči.  
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podle věku dítěte a podle toho zda má dítě přiznaný stupeň závislosti podle 

zákona o sociálních službách či nikoliv.
56

   

 

Tabulka č. 1 

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte za kalendářní měsíc  
Dítě  

ve věku 

Dítě bez 

závislosti 

Dítě ve 

stupni 

závislosti I 

(lehká 

závislost) 

Kč 

Dítě ve 

stupni 

závislosti II 

(středně 

těžká 

závislost) 

Kč 

Dítě ve 

stupni 

závislosti 

III (těžká 

závislost) 

Kč 

Dítě ve stupni 

závislosti IV 

(úplná 

závislost) 

Kč 

Do 6 let 4 500 4 650 5 550 5 900 6 400 

6 – 12 let 5 550 5 650 6 800 7 250 7 850 

12 – 18 let 6 350 6 450 7 800 8 300 8 700 

18 – 26 let 6 600 6 750 8 100 8 600 9 000 

Zdroj: Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. § 47f) odst. 4 

 

4.3.2. Odměna pěstouna 

 

Tato dávka je určena osobě pečující nebo tzv. osobě v evidenci (tj. fyzická 

osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou 

péči na přechodnou dobu). Pokud jsou pěstouny či osobou v evidenci oba 

manželé, pak pobírá odměnu pěstouna pouze jeden z nich. Nárok na odměnu 

pěstouna nezaniká zletilostí dítěte, ale je poskytována po dobu, pokud žije 

nezaopatřené dítě ve společné domácnosti s pěstouny.
57

  

Odměna pěstouna či osoby v evidenci náleží prarodičům dítěte, které mají 

v péči, pouze v případech hodných zvláštního zřetele s ohledem na jejich 

majetkové a sociální poměry a zdravotní stav dítěte. K rozhodnutí o výplatě 

dávky je zatím to účelem nutné vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou 

působnosti. Odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti, 

                                                
56 Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 47f) 
57 Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 47j) 
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vzhledem k tomu je z ní odváděna daň z příjmu, zdravotní a sociální nebo 

úrazové pojištění.  

 

Tabulka č. 2 

Výše odměny pěstouna za kalendářní měsíc při počtu dětí v péči 
Částka v Kč Počet dětí v péči pěstouna 

 

8 000 Kč Jedno 

12 000 Kč Dvě 

20 000 Kč Tři + 4 000 Kč 

za každé 
další dítě v 

péči 

 

pouze jedno 

ve II. stupni 
závislosti 

pouze jedno 

ve III. stupni 
závislosti 

pouze jedno 

ve IV. stupni 
závislosti 

Zdroj: Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. § 47j) 

 

 

Tabulka č. 3 

Výše odměny osoby v evidenci za kalendářní měsíc při počtu dětí v péči 

Zdroj: Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. § 47j 
  

4.3.3. Příspěvek při převzetí dítěte 

 

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázová dávka, která náleží pěstounovi, 

který si převzal dítě do pěstounské péče, dále pak osobě v evidenci, která si 

převzala dítě do osobní péče, v případě téhož dítěte má na něj osoba v evidenci 

nárok pouze jednou. Částka je odstupňována podle věku dítěte.
 58

 

 

 

                                                
58 Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 47l) 

Částka 

v Kč 

Počet dětí v péči osoby v evidenci 

 

20 000 Kč 

Žádné dítě 

v péči osoby 

v evidenci 

Jedno dítě v péči 

osoby v evidenci 

+ 4 000 Kč za každé 

další dítě v péči osoby 

v evidenci 

24 000 Kč Jedno dítě 

v péči osoby 

v evidenci, které 

je v II. stupni 

závislosti 

Jedno dítě v péči 

osoby v evidenci, které 

je v III. stupni 

závislosti 

Jedno dítě v péči osoby 

v evidenci, které je ve IV. 

stupni závislosti 
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Tabulka č. 4 

Výše příspěvku na jedno dítě  
Věk dítěte  Částka v Kč 

Do 6 let 8 000 

6 – 12 let 9 000 

12 – 18 let 10 000 

Zdroj: Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. § 47l) 
 

4.3.4. Příspěvek při ukončení pěstounské péče 

 

Příspěvek při ukončení pěstounské péče je stejně jako příspěvek při převzetí 

do péče dávka jednorázová, která náleží dítěti, které bylo v pěstounské péči 

v době dosažení zletilosti, případně je vyplácen v době ukončení vyplácení 

příspěvku na úhradu potřeb dítěte, pokud pěstounská péče trvala i po zletilosti. 

Příspěvek je vyplácen v jednotné výši 25 000 Kč.
59

 

4.3.5. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

 

Nárok na dávku má pěstoun, který má v pěstounské péči nejméně tři děti vč. 

zletilých nezaopatřených dětí. Je poskytována na pořízení vozidla či jeho 

opravu a to v částce 70% pořizovací ceny motorového vozidla či jeho opravy a 

to do výše nejvýše 100 000 Kč.
60

  

 

4.4. Práva a povinnosti pěstounů, poručníků a osob v evidenci 

 

S novelou zákona o SPOD dochází k profesionalizaci pěstounské péče. 

S profesionalizací pěstounské péče tak musely být upraveny i práva a 

povinnosti při výkonu pěstounské péče. Pěstouni tak mají zcela nově ze zákona 

právo na služby, ale zároveň mají i povinnosti, které se netýkají pouze zajištění 

                                                
59 Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 47h) 
60 Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 47m) 
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péče o svěřené dítě. Stejně jako pěstounů se tyto práva a povinnosti týkají také 

osob v evidenci a poručníků, kteří zajišťují osobní péči o dítě.  

Pěstouni, poručníci i osoby v evidenci uzavírají tzv. dohody o výkonu 

pěstounské péče (dále jen dohoda) s obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností dle jejich místa trvalého bydliště, případně mohou dohodu uzavřít  

s jiným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, krajským úřadem či 

pověřenou osobou, ale pouze se souhlasem úřadu obce s rozšířenou působností, 

kde mají trvalé bydliště.  Dohody jsou uzavírány za účelem zajištění nároků 

pečujících osob i osob v evidenci.  

Dohoda musí být uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci příslušného 

rozhodnutí, na jehož základě je svěřeno první dítě do péče pěstouna či 

poručníka nebo od rozhodnutí o zařazení osoby do evidence osob, které mohou 

vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. U pěstounských péčí 

stávajících před novelou zákona o SPOD bylo stanoveno, že musejí být 

uzavřeny v průběhu prvního pololetí roku 2013. 

Dohoda musí být uzavřena v souladu s pravomocným rozhodnutím a 

individuálním plánem ochrany dítěte, pokud je zpracován. V případě, že 

nedojde k uzavření dohody ve stanoveném termínu, upraví podrobnosti 

ohledně výkonu práv a povinností obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve 

které má pěstoun či osoba v evidenci trvalé bydliště, svým rozhodnutím. 

Dohoda či rozhodnutí musí být vždy v souladu se zájmy a potřebami dítěte a 

potřebami pěstouna či osoby v evidenci. Dohoda musí být naplňována 

minimálně 1x za dva měsíce osobním kontaktem s osobou pečující či osobou 

v evidenci a dětmi, které má svěřené v péči.  

Pěstoun, poručník či osoba v evidenci mohou dohodu vypovědět kdykoliv 

bez udání důvodu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad či 

pověřená osoba mohou dohodu vypovědět pouze pro: 
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 závažné nebo opakované porušení povinnosti ze strany pěstouna, 

poručníka či osoby v evidenci, 

 pro opakované maření sledování výkonu pěstounské péče, 

 pro odmítnutí přijetí dítěte bez závažného důvodu u osoby v evidenci.
61

 

Pro účely naplnění dohody pobírá obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

krajský úřad či pověřená osoba, pokud má uzavřenu dohodu, státní příspěvek 

na výkon pěstounské péče, který je určen na úhradu nákladů při zajišťování 

pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci, svěřeným dětem a na provádění 

dohledu nad výkonem pěstounské péče. Výše tohoto příspěvku je 48 000 Kč za 

rok a je vyplácena na základě uzavření dohody. V případě, kdy je dohoda o 

výkonu pěstounské péče uzavřena v průběhu roku, výše příspěvku je poměrně 

snížena.
62

   

V rámci dohody musí být ustanoveny práva a povinnosti pěstounů, 

poručníků a osob v evidenci.  

 

Práva pěstounů, poručníků či osob v evidenci: 

 

- na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění péče o svěřené dítě - 

jedná se o krátkodobou péči, v případě nemoci či péče o osobu blízkou, při 

narození dítěte, při úmrtí osoby blízké či vyřizování nezbytných osobních 

záležitostí, 

- na poskytnutí celodenní péče o svěřené dítě v rozsahu minimálně 14 dnů 

v kalendářním roce u dítěte staršího dvou let, 

- na zprostředkování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci a to 

nejméně 1x za 6 měsíců, 

                                                
61 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., § 47c) odst. 2 
62 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., § 47d) odst. 2 
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- na pomoc při naplňování individuálního plánu ochrany dítěte a při 

naplňování kontaktu svěřeného dítěte s jeho rodičem a to i pomocí při 

zajištění místa setkání či asistencí při styku.
63

 

Povinnosti pěstounů, poručníků a osob v evidenci: 

 

- zvyšování dovedností a znalostí v péči o dítě v rozsahu 24 hodin za rok 

(zaměřené především na získávání nových informací a schopností v péči o 

dítě, získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí, 

poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými 

fázemi dítěte, zvládání krizových situací, na návrat dítěte do původní rodiny 

a přechod do náhradní rodiny, přípravu dítěte na osamostatňování s ohledem 

na zletilost či odchod dítěte z náhradní rodiny
64

 

- umožnění sledování naplňování dohody a spolupráce se zaměstnancem, 

který je pověřený sledováním vývoje dítěte, 

- v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte udržovat, rozvíjet, 

prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami blízkými, především tedy rodiči 

dítěte, přičemž i umožnění styků rodiče s dítětem, pokud soud nerozhodl 

jinak.
65

  

4.5. Proces zprostředkování pěstounské péče 

 

Problematiku zprostředkování náhradní rodinné péče upravuje zákon č. 

359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů. Řízení ve věci 

rozhodování probíhá v režimu správního řízení, pokud není v zákoně o SPOD 

stanoveno jinak. 

 

                                                
63 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., §47a) odst. 2 a) – e) 
64 Vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí, § 5 
65 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §47a) 
odst. 2 f) – h) 
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Vzhledem k tomu, že proces zprostředkování pěstounské péče se odlišuje 

podle forem pěstounské péče, i zde rozdělím pěstounskou péči podle forem: 

4.5.1. Zprostředkovaná pěstounská péče 

4.5.1.1. Žadatel (příp. samožadatel) 

 

 rozhodnutí stát se pěstounem 

U žadatelů o pěstounskou péči stojí na počátku samotné rozhodnutí 

přijmout péči o cizí dítě. Rozhodnutí a motivace k přijetí dítěte do pěstounské 

péče může následně ovlivňovat celý průběh pěstounské péče, proto by mělo být 

zvažováno delší dobu. Unáhlené a nezodpovědné rozhodnutí žadatelů, může 

pokazit život dítěti, které to již už tak nemělo ve svém životě jednoduché. 

Gabriel a Novák
66

 uvádějí, že v rámci rozhodnutí o NRP by si měl být 

žadatel jist, že ví, co pěstounská péče znamená po právní stránce, cítit se 

fyzicky i psychicky být schopen postarat se o takové dítě minimálně do jeho 

zletilosti, hodlat mu věnovat většinu svého času, neplánovat do budoucna 

mimořádně náročný životní cíl (studium, kariérní ambice apod.), mít patřičné 

zázemí, nelpět na dosavadním stylu života, být si jist, že je opravdu jen jeho 

rozhodnutí mít dítě, mít podporu ve svém rozhodnutí v rodině i v širším okolí, 

nebazírovat na případném vzdělání dítěte a být si opravdu jist, že dokáže 

psychicky (především emočně) ustát případné kontakty biologických rodičů 

s dítětem, projevy mnohdy velmi specifické osobnosti a dopady na dítě. Na 

veškeré tyto otázky by si měl žadatel před podáním žádosti o pěstounskou péči 

odpovědět ano.  

 

 

                                                
66 GABRIEL, Zbyněk, NOVÁK, Tomáš. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. 
1. vyd. Praha: Grada, 2008. s. 71-74. ISBN 978-80-247-1788-3. 
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 Prověření žadatele obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

Následně dochází k podání žádosti samotné, kdy se žadatel obrací na 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. Sociální pracovnice provádí 

s žadateli úvodní pohovor o motivaci k přijetí dítěte do PP a představách o 

dítěti, dále pak jsou žadatelům předloženy formuláře pro zprostředkování 

pěstounské péče a domluven termín sociálního šetření v místě bydliště 

žadatele. K žádosti je nutno dále doložit vlastnoručně psaný životopis, kopii 

dokladu o státním občanství, u cizinců povolení k pobytu na území České 

republiky, výpis z trestního rejstříku (obecní úřad obce s rozšířenou působností 

si následně zajišťuje jeho opis), zprávu o zdravotním stavu, údaje o 

ekonomických a sociálních poměrech, dále pak písemný souhlas s tím, že si 

může obecní úřad obce s rozšířenou působností zjišťovat informace o žadateli 

potřebné pro zprostředkování pěstounské péče a kdykoliv zjišťovat, zda 

nedošlo ke změně rozhodných skutečností a také písemný souhlas s účastí na 

přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny.
67

 K žádosti žadatelé dále 

dokládají kopie rodných listů svých i svých dětí, příp. kopii o rozsudku o 

rozvodu, je-li žadatel rozvedený.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede v rodině sociální 

šetření a provede pohovor s žadateli, příp. i jejich dětmi, které žijí ve společné 

domácnosti, na základě vyplněné žádosti a jejich životopisu. Pohovor s žadateli 

při sociálním šetření je zaměřen na jejich dětství a primární rodinu, vzdělání a 

zaměstnání, současný partnerský vztah, zdravotní stav, děti v rodině, zájmy a 

trávení volného času, motivaci k pěstounské péči, představy o dítěti a na 

bytové a sociální zázemí.  

                                                
67 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §21 
odst. 5 
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S ohledem na zjištěné informací o rodině vystaví obecní úřad stanovisko 

k žadatelům a veškeré údaje, které tvoří spisovou dokumentaci žadatelů, 

postoupí příslušnému krajskému úřadu. 

 Přípravný kurz a posouzení krajským úřadem 

Posouzení krajským úřadem spočívá spolu s podklady zaslanými obecním 

úřadem ve vyšetření zdravotního stavu žadatelů, absolvování přípravného 

kurzu žadatelů o pěstounskou péči a následném psychologickém vyšetření 

žadatelů. Nově může krajský úřad rozhodnout o zamítnutí žádosti a to i před 

provedením odborného posouzení žadatelů, pokud v průběhu řízení zjistí 

závažné skutečnosti, pro které nelze žadatele zařadit do evidence žadatelů. 

Zároveň byl novelou zákona o SPOD zrušeno zprostředkování náhradní 

rodinné péče MPSV. MPSV již nyní řeší pouze podněty s NRP související.  

Zdravotní stav žadatelů je posuzován posudkovým lékařem krajského 

úřadu. Vyšetření je zaměřeno na to, zda nebrání zdravotní stav žadatelů péči o 

dítě a zda jsou žadatelé schopni výchovu dítěte zajistit. 

Kurz přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli 

zajišťuje krajský úřad dle § 11 odst. 2 zákona o SPOD. Krajské úřady tuto 

přípravu často provádí prostřednictvím neziskových organizací. Obsah a rozsah 

odborné přípravy nově stanovuje vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení 

některých ustanovení zákona o SPOD § 3, kterou se příprava mění.   

Obsahem jsou tematické okruhy: sebepoznání fyzických osob vhodných 

stát se osvojitelem nebo pěstounem, jejich rodinného systému a sociálních 

kontaktů, poznání a naplňování práv a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči, 

osvojení si spolupráce s dalšími odborníky, komunikace s dítětem a přístup k 

dítěti s vědomím jeho důstojnosti a lidských hodnot, rozvoj schopností a zájmů 

dítěte, uspokojení citových, vývojových, sociálních a vzdělávacích potřeb 
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dítěte a péče o zdraví dítěte, styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a 

dalšími osobami blízkými, práce s dětmi žijícími v rodině žadatele.  

Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem 

probíhá jednak individuální formou, která spočívá zejména v sebepoznání 

fyzických osob vhodných stát se pěstouny v oblasti a to především v oblasti 

motivace k náhradní rodinné péči, fungování rodinného systému, mapování 

sociálních kontaktů a očekávání od svěřeného dítěte.  

Dále pak skupinovou formou, která spočívá především v osvojení si 

znalostí a dovedností ohledně náhradní rodinné péče a právní úpravy s ní 

související, vývoje a potřeb dítěte (vč. specifických potřeb dítěte v náhradní 

rodinné péči), práv dítěte (vč. práv dítěte v NRP, jeho práva na udržování a 

rozvoj rodinných vazeb), podpory dítěte při vyjadřování svého názoru a jeho 

účasti se na rozhodování, dále pak práva a povinnosti rodičů a pěstounů.  

 

Psychologické vyšetření žadatelů je prováděno psychologem krajského 

úřadu (případně externím psychologem krajského úřadu, které není 

zaměstnancem krajského úřadu). Podle Bubleové
68

 lze psychologické vyšetření 

přiblížit žadatelům jako posouzení zkušeností jejich života, dětství, manželství, 

stability jejich manželství, jejich vlastností, rodičovských postojů a důvodů, 

které je k přijetí opuštěného dítěte vedou.  

Právě stabilita manželství je při posuzování také velmi důležitá a to i 

přesto, že dnešní rozvodovost je velmi vysoká. V případě přijetí dítěte do 

pěstounské péče, kdy dítě již o jednu rodinu přišlo, je nevhodné, aby došlo 

k tomu, že se rozpadne i rodina náhradní, což může dítěti způsobit další 

traumata.  

                                                
68 BENEŠOVÁ, Lucie, BUBLEOVÁ, Věduna, KOLUCHOVÁ, Jarmila, KOVAŘÍK, Jiří, 

MATĚJČEK, Zdeněk a kol. Osvojení a pěstounská péče. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. s. 22 - 24. 
ISBN 80-7178-637-3. 
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Další variantou jsou samožadatelé, tedy rodina neúplná, kdy je však nutné 

posuzovat vše od individuálního posouzení dítěte a žadatele. Dle mého názoru 

je důležité se v těchto případech zaměřovat i na širší rodinu a to z pohledu 

přijetí dítěte do širší rodiny, její možné podpory samožadateli a hlavně je 

odvislé od individuálního posouzení situace dítěte a samožadatele. 

Psychologické posouzení dítěte je nezbytné z důvodu ochrany dítěte, jeho 

cílem je nejen posouzení, zda je žadatel osobou pro náhradní rodinnou péči 

vhodnou, ale slouží také k tomu, aby mohlo být pro žadatele vybráno dítě 

vhodné, resp. takové jaké se k nim hodí (osobnostně, temperamentem, 

charakterově apod.).
 69

  

 zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny 

Na základě posouzení zdravotního stavu žadatele, jeho psychického stavu a 

absolvování přípravy jsou žadatelé zařazeni (nezařazeni) do evidence osob 

vhodných stát se pěstouny. Krajský úřad vydává ve správním řízení rozhodnutí 

proti, kterému je možné se do 15 dnů odvolat. Pokud jsou žadatelé zařazeni, 

dostávají se tak do „čekací fáze“ na příchod dítěte. Totéž rozhodnutí obdrží i 

obecní úřad s rozšířenou působností.  

K nezařazení žadatele do evidence osob vhodných stát se pěstouny dojde, 

pokud krajský úřad zjistí v rámci provedeného odborného posouzení žadatele 

závažné, pro které není možné žadatele zařadit do evidence osob vhodných stát 

se pěstouny. 

 Projednání zprostředkování NRP 

V rámci projednání zprostředkování NRP dochází ke společnému jednání 

klíčových sociálních pracovníků od vybraných žadatelů, klíčové sociální 

pracovnice dítěte, sociální pracovnice ze zařízení, kde je aktuálně dítě 

                                                
69 NOŽÍŘOVÁ, Jana. Náhradní rodinná péče. 1. vyd. Praha: Linde, 2012. s. 50 – 55. ISBN 
978-80-8613191-7. 
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umístěno, sociální pracovnice a psychologa krajského úřadu. Při volbě se 

postupuje v souladu z vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a k plnění 

opatření vyplývajících z individuálního plánu ochrany dítěte.
70

 

 

 seznámení s dítětem 

Krajský úřad vyhledává pro děti vedené v evidenci dětí z evidence žadatelů 

vedené tímto krajským úřadem či jiným krajským úřadem žadatele z evidence 

vhodné, přičemž přihlíží k výsledkům odborného posouzení jak dítěte, tak 

žadatelů, vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny i k plnění individuálního 

plánu ochrany dítěte. 
71

 

Nalezne-li krajský úřad vhodného žadatele o pěstounskou péči, oznamuje 

to zvolenému žadateli a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností či 

jinému krajskému úřadu, obecní úřadu obce s rozšířenou působností nebo 

pověřené osobě, pokud má žadatel již jiné dítě v pěstounské péči a má s nimi 

uzavřenou dohodu, příp. úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí (vede-li 

dítě v evidenci).
72

  

Na základě písemného oznámení krajského úřadu má žadatel právo 

seznámit se s dítětem a ten, u něhož se dítě nachází, je povinen toto 

seznámení umožnit. Žadatel má možnost seznámit se s dítětem a podat soudu 

návrh na svěření dítěte do předpěstounské péče do 30 dnů ode dne, kdy mu 

bylo doručeno písemné oznámení krajského úřadu, tuto lhůtu je možné 

v odůvodněných případech prodloužit nejdéle o dalších 30 dnů.
73

 

                                                
70 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 24 

odst. 1 
71 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 24 
odst. 1 
 
72 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 24 
odst. 2 
 
73 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 24 
odst. 3 



 

49 

 

 předpěstounská péče 

O svěření dítěte do předpěstounské péče rozhodoval před účinností 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. obecní úřad obce s rozšířenou působností 

na základě správního rozhodnutí. Správní rozhodnutí platilo do doby 

rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče žadatelů s tím, že 

žadatelé museli do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o předpěstounské péči 

podat k soudu návrh na svěření dítěte do pěstounské péče.  

V občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. § 963 je stanoveno: „Soud může dítě 

svěřit zájemcům o pěstounskou péči do předpěstounské péče; její délku stanoví 

se zřetelem k okolnostem případu. Nad průběhem a úspěšností předpěstounské 

péče vykonává dohled.“ 

 Na základě stanoviska Ministerstva spravedlnosti, o které požádalo MPSV 

bylo rozesláno orgánům sociálně právní ochrany stanovisko dne 13. 1. 2014,  

ve kterém je stanovisko, ke sjednocení praxe rozhodování soudů a to tak, že 

soudy budou rozhodovat o předpěstounské péči formou usnesení a to tak, aby 

toto rozhodnutí bylo vykonatelné co nejrychleji a mohlo tak naplnit svůj účel. 

V usnesení pak musí být nově stanovena doba, po kterou bude předpěstounská 

péče trvat. Ve věci samé, tedy svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje 

soud následně rozsudkem. S ohledem na to, že soud může, nikoliv musí svěřit 

dítě žadatelům do předpěstounské péče, nelze usuzovat, jak se soudy 

k rozhodování o předpěstounské péči postaví, protože mohou zahájit pouze 

řízení ve věci samé, tedy svěření dítěte do pěstounské péče a o předpěstounské 

péči vůbec nerozhodovat. Pokud však žadatelé o pěstounskou péči nebudou mít  

dítě svěřeno do předpěstounské péče a budou jej mít ve své péči např. na 

základě povolení ke krátkodobému pobytu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností se souhlasem ředitele zařízení, které má dítě ve své péči, nebudou 
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mít nárok na dávky pěstounské péče a to ani zpětně poté, co jim bude dítě 

svěřeno do pěstounské péče. 

4.5.1.2. Dítě v evidenci krajského úřadu jako dítě vhodné do pěstounské péče 

 

Dítě nahlašuje na krajský úřad jako dítě vhodné do pěstounské péče obecní 

úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště dítěte 

v součinnosti se zařízením, ve kterém je dítě umístěno, příp. pěstouny na 

přechodnou dobu. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede o dítěti vhodném do 

pěstounské péče spisovou dokumentaci, která musí pro účely zprostředkování 

pěstounské péče obsahovat dle § 21 odst. 4 zákona o SPOD: 

- osobní údaje dítěte vč. jeho fotografie, 

- doklad o státním občanství, povolení k trvalému pobytu nebo doklad o 

povolení pobývat na území ČR podle zvláštního právního předpisu či 

doklad o podání žádosti na zahájení řízení o udělení mezinárodní 

ochrany, 

- údaje o sociálních poměrech dítěte (jeho rodiny – rodičů, prarodičů, 

sourozenců) vč. stanoviska dítěte k NRP (pokud je možné jej vzhledem 

k věku a jeho rozumovým schopnostem dítěte zajistit) a jeho fotografie, 

- rozhodnutí o výchově, pokud bylo vydáno, 

- zpráva o zdravotním stavu a vývoji dítěte (tj. zdravotní zpráva, 

psychologická zpráva a zpráva zařízení, ve kterém je dítě umístěno). 

Veškerá tato dokumentace je v kopii postupována krajskému úřadu 

k zařazení dítěte do evidence pro zprostředkování pěstounské péče. Krajský 

úřad přidává stanovisko odborného lékaře, případně sám zajišťuje stanovisko 

dítěte. Spolu s dokumentací dítěte by mělo být přiloženo i vyhodnocení situace 

dítěte s individuálním plánem ochrany dítěte. Obecní úřad obce s rozšířenou 
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působností také navrhuje typ náhradní rodinné péče, ten ale může krajský úřad 

přehodnotit.  

Do evidence dětí vhodných do pěstounské péče jsou nahlašovány všechny 

děti, které jsou svěřeny pěstounské péče na přechodnou dobu, do péče ZDVOP 

či je nad nimi nařízena ústavní výchova, pokud se jedná o děti, u kterých byla 

shledána jako vhodná forma péče pěstounská péče a nebrání svěření dítěte do 

pěstounské péče závažné okolnosti.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností navrhuje vhodný typ péče, 

přičemž krajský úřad může navrhovaný typ péče přehodnotit na jiný. Tato 

situace často nastává u osvojení, kdy může např. vlivem zdravotních 

komplikací u dítěte k tomu, že bude spíše doporučena pěstounská péče místo 

osvojení. 

 

4.5.2. Pěstounská péče na přechodnou dobu 

 

Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do 

pěstounské péče na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zvláštního 

právního přepisu zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu tohoto typu 

pěstounské péče, 

 

4.5.2.1. žadatel o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstounem na 

přechodnou dobu 

 

Průběh zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se pěstounem na 

přechodnou dobu je obdobný jako u zprostředkované pěstounské péče.  

Specifika pěstounské péče na přechodnou dobu jsou však zohledněna v rámci 

přípravy.  Doporučená délka přípravy je tak rozšířena na 70 hodin ve skupině 

maximálně 10 osob.  Vyjma společné části přípravy, která je zmiňována  

u zprostředkované pěstounské péče doplňuje vyhláška č. 473/2012 Sb. taktéž  



 

52 

v § 3 obsah přípravy u osob, které se chtějí stát pěstouny na přechodnou dobu. 

Příprava je rozšířena o okruhy zaměřující se na dovednosti žadatelů potřebné 

pro spolupráci s rodinou dítěte, na proces předávání dítěte a na obsah a forma 

pravidelného vyhodnocování situace dítěte. 

Z psychologického hlediska by měl být kladen důraz na zpracování 

prožitků pěstounů (příchody a odchody dětí, připravenost a reakce pěstounské 

rodiny), vztahy v rodině, přijímání podpory a řešení krizových situacích.  

4.5.2.2. Svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu 

 

Dítě bývá svěřováno do pěstounské péče na přechodnou dobu ze zařízení – 

zdravotnického, pro výkon ústavní výchovy nebo ZDVOP či přímo z rodiny. 

Nejčastější variantou bývá umístění dítěte do PPPD ze zdravotnického zařízení, 

tedy porodnice či přímo z rodiny. Do PPPD je dítě svěřováno rozhodnutím 

soudu dle § 452 Zákona o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb.  

Osoby v evidenci, které jsou aktuálně volné pro přijetí dítěte, vyhledává 

klíčový sociální pracovník dítěte. Ke zjednodušení postupu byly zřízeny 

webové stránky, na kterých se zobrazují osoby v evidenci, které nemají 

aktuálně v péči děti i s požadavky, které na dítě mají (věk, zdravotní stav, počet 

dětí, které jsou schopni přijmout do péče). Následně je kontaktován obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, který má osoby v evidenci na starosti, aby 

se zajistil kontakt klíčového sociálního pracovníka s osobami v evidenci  

a zároveň bylo ověřeno, zda jsou osoby v evidenci schopni dítě přijmout  

a v jakém časovém horizontu.  

Sociální pracovník dle faktického místa bydliště dítěte podává návrh na 

svěření dítěte do PPPD určité osoby v evidenci, u které je potvrzeno, že je 

aktuálně schopná převzít péči o dotyčné dítě. Návrh na svěření dítěte do PPPD 

může podávat pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
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Dítě bývá nahlašováno do evidence dětí vhodných do pěstounské péče až 

následně po svěření do péče osob v evidenci. 

 

 

4.5.3. Nezprostředkovaná pěstounská péče  

(příbuzenská pěstounská péče) 

 

Podle § 20 zákona o SPOD se zprostředkování pěstounské péče  

neprovádí, pokud osoba příbuzná či blízká dítěti nebo jeho rodině podala 

návrh na svěření dítěte do své péče. Dítě tak není hlášeno na krajský úřad či 

Magistrát Hlavního města Prahy jako dítě vhodné do náhradní rodinné péče. 

Pokud se u dítěte, které nemůže nadále zůstat v péči rodičů či se ocitlo  

bez jakékoliv péče, najde příbuzný či blízká osoba dítěte, která je o ně schopná 

pečovat, dítě přechází do jeho péče s vědomím obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, následně pak o svěření dítěte do pěstounské péče 

rozhoduje soud.  

Někdy se příbuzní či osoba blízká ihned nenajdou, a tak je dítě umístěno do 

ZPDVOP či zařízení pro výkon ústavní výchovy, odkud následně přechází do 

pěstounské péče těchto osob. 

Aby si mohli příbuzní dítěte či blízká osoba ponechat dítě v péči, prověřují 

se jejich poměry, tedy socioekonomické situace, vztah dítěte k příbuzným a 

osobě blízké a naopak. Dále pak jejich schopnosti a možnosti zajištění péče o 

dítě. Tyto poměry prověřuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je 

příslušný podle místa trvalého bydliště. Prošetřování nastává v okamžiku, kdy 

se obecní úřad obce s rozšířenou působností dozví o tom, že dítě je v péči 

osoby blízké či příbuzné, případně pokud zjistí, že je zde osoba blízká, která je 

schopna zajistit péči o dítě. Velkou výhodou této formy pěstounské péče, je 

možnost dítěte vyrůstat v širší rodině či v rodině dítěti blízké. 



 

54 

 

4.6.  Úskalí pěstounské péče 

4.6.1. Specifika dětí jdoucích do pěstounské péče  

 

Děti, které přicházejí do pěstounské péče, bývají zpravidla z nestabilních 

rodin a jejich vývoj je emociálně a sociálně narušen, což je dáno traumaty, 

které během svého života zažijí.  

Často se již v prenatálním období potýkají s fyziologickým ohrožením 

(závislostí matky na alkoholu, omamných a psychotropních látkách, cigaretách, 

horší úrovní zdravotní péče či škodlivým životním stylem). Dítě tak zažívá 

trauma již v prenatálním období. Dalším traumatické období je po narození či 

později před umístěním do náhradní péče a to vlivem situace, kterou 

v rodině dítě zažívá.  V neposlední řadě pak jejich vývoj ovlivňuje situace po 

umístění do náhradního prostředí.  

Celkově děti svěřené do náhradní výchovy trpí v porovnání s ostatními 

dětmi s populace více handicapy už na biologické úrovni, což souvisí  

zejména s: 

- genetickým základem (např. v romské populaci bývají častější 

příbuzenské sňatky), 

- prostředím, v kterém dítě vyrůstalo (odvíjí se od životní úrovně, 

kvality a množství podnětů), 

- chování matky v průběhu gravidity, které není v souladu 

s potřebami dítěte (hygiena, stravování, užívání alkoholu, drog 

apod.).
74

 

                                                
74 ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Teorie a praxe výchovné péče o děti 

v rodině a v dětských domovech. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 41 – 49. ISBN 978-80-
7367318-5. 
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Výzkumy také prokazují, že pobyt v dětském domově sice ovlivňuje tělesný 

vývoj dítěte, avšak výrazně negativně působí na jeho rozumový vývoj.
75

 

Výzkumy dále pak potvrzují zaostávání intelektové úrovně dětí v náhradní 

výchově (při příznivém a podnětném prostředí se tento handicap výrazně 

zmírní a to především u dětí mladšího školního věku, pokud přejdou do 

náhradní rodinné péče).
76

 Podstatně vážnější je však postižení osobnostní 

charakteristiky těchto dětí. Objevuje se zvýšená afektivita, chybějící ideály, 

nízké ambice, chybí také nadšení pro vyšší hodnoty a objevuje se slabá vůle. 

Pro sociální vztahy je pak charakteristické, že pozitivní volby se projevují 

slabší intenzitou, negativní pak silnější intenzitou než je tomu v běžné 

populaci.
77

 Dále se mnozí autoři shodují na tom, že tyto děti vykazují zvýšený 

neuroticismus a častější psychický vývoj osobnosti, který není v normě.
78

  

Množství zvláštností dětí v náhradní výchově má charakter důsledků. Dle 

Zeliny je jejich „základem narušení dynamicko-motivačního a regulačního 

systému osobnosti, konkrétně zaměření a ještě konkrétněji oslabení a opoždění 

poznávacích aktivit vycházejících z chybějící stimulace a podpory poznávacích 

aktivit v raném dětství“.
79

 

Nutné je také zohlednění přimknutí neboli attachmentu formulovaného 

anglickým psychiatrem J. Bowlbym ve 40. letech 20. století, které je 

                                                
75 LANGMEIER, Josef, Matějček, Zdeněk, 1974 in ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní 
výchovy. Teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech. 1. vyd. Praha: 
Portál, 2007. s. 41 – 49. ISBN 978-80-7367318-5. 
76

 ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Teorie a praxe výchovné péče o děti 
v rodině a v dětských domovech. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 41 – 49. ISBN 978-80-
7367318-5. 
77 ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Teorie a praxe výchovné péče o děti 
v rodině a v dětských domovech. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 41 – 49. ISBN 978-80-
7367318-5. 
78 ZELINA, M., 1980 in ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Teorie a praxe 

výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 47 - 48. 
ISBN 978-80-7367318-5.Škoviera, str. 47 
79 ZELINA, M., 1980 in ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Teorie a praxe 

výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 49. ISBN 
978-80-7367318-5.  
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považováno za podmínku zdravého psychického vývoje dítěte. Jedná se o 

specifickou emocionální vazbu dítěte na pečující osobu, která je zdrojem 

základní důvěry dítěte v sebe i v ostatní lidi. Vzniká na základě včasné a 

přiměřené reakce rodiče na potřeby, jež dítě signalizuje pláčem či jinými 

výzvami ke kontaktu. Blízký člověk je tak vnímám jako jedinečný a 

nezaměnitelný, jeho přítomnost je žádoucí a vyhledávaná. Oddělení dítěte od 

tohoto člověka vyvolává stres u dítěte a v jisté míře i u pečující osoby. 

Takováto osoba se dá označit za primární pečující osobu, kterou bývá u dětí 

rodič biologický, příp. náhradní rodič. Primární pečující osoba je pak pro malé 

dítě bezpečnou základnou, s níž zkoumá svět, a která dítěti poskytuje také 

potřebnou míru autonomie.
80

  

Deprivace u dětí přicházejících do pěstounské péče vzniká na podkladě 

neuspokojivé kvality interakce, nedostatečném množství podnětů, příp. 

přerušení vztahu odloučením. Zároveň je však prokázáno, že k deprivaci může 

dojít i bez separace matky a dítěte. Následky deprivace pak mohou být různé 

např. vzhledem k vrozeným předpokladům, vlivům prostředí, vývojem dítěte 

před vznikem deprivace. Roli hraje také to jaká část psychiky dítěte je 

deprivací zasažena. Podle Bowlbyho se však deprivované dítě může dále 

rozvíjet na základě dostatku času, podnětů a příznivých podmínek, a tak do 

určité míry vyrovnat poškození vzniklá deprivací. Deprivace v raném věku 

však může také navodit obranné mechanismy, které brání dalším negativním 

vlivům, ty však mohou přetrvávat i v době, kdy nebezpeční pominulo.  

Matoušek a Pazlarová dále uvádějí Bowlbyho shrnutí Bowlbyho přístupů:
81

 

- při krátké jednorázové deprivační situaci bývá zotavení vcelku rychlé, 

přetrvává však citlivost vůči podobným situacím v budoucnu, 

                                                
80 MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana, Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. 
 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 30 – 31. ISBN 978-80-7367739-8. 
81 MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana, Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. 
 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 33. ISBN 978-80-7367739-8. 
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- dlouhodobější deprivace do 12 měsíců věku mohou být překonána 

poměrně rychle a to především v oblasti psychosociálního vývoje řeči, 

mohou však přetrvávat následky v oblasti intelektového vývoje,  

- dlouhodobá deprivace do 3 let věku mívá dlouhodobé následky, z nichž 

se dítě obtížně zotavuje,  

- stejně tak dlouhodobá deprivace do druhého roku mívá dlouhodobé 

následky, avšak následky na osobnostní vývoj i zpomalení intelektového 

vývoje bývají vratné, 

- věk dítěte je na vratnost následků deprivace nezpochybnitelný, 

- odstranění následků deprivace, která proběhne do 1 roku je větší než u 

starších dětí, kdy následky bývají závažnější, 

- trvalá bývají poškození v oblasti jazyka, abstraktního myšlení a 

schopnosti navázat hluboké a trvalé vztahy, 

- v rezistentních oblastech lze u malých dětí terapeutickou prací dosáhnout 

podstatného zlepšení,  

- opakované zkušenosti s neuspokojivými vztahy, pokřivenými či 

přerušenými vztahy prohlubují poškození, jež by jinak mohla být zcela či 

částečně zacelena.  

Děti poznamenané deprivačním syndromem si do pěstounské péče přinášejí 

negativní pracovní model. Vnitřní pracovní model je dle Bowlbyho pojetí 

„psychická prezentace světa, klíčových osob, sebe sama a vztahů mezi těmito 

entitami“
82

 Zkušenosti se do mozku dítěte „otisknou“. V příznivějším 

prostředí, pak nedojde k samovolné opravě špatných zkušeností ani ke změně 

ve fungování mozku. Kritickým obdobím je právě doba do tří let věku, z čehož 

pramení snahy o umisťování především takto malých dětí do náhradní rodinné 

péče.  

                                                
 82 Bowlby in MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana, Hodnocení ohroženého dítěte a 
rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 51. ISBN 978-80-7367739-8. 
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Chování deprivovaných dětí je nyní označováno jako reaktivní porucha 

vazby, která se projevuje nechutenstvím, obtížemi při přibývání na váze, 

zhoršenou uklidnitelností, nutkavým chováním, utlumením sociálních interakcí 

a nepřiměřenými vztahy k cizím lidem. Toto chování vzniká před pátým rokem 

dítěte a to v důsledku nejisté vazby na pečující osobu. Pokud dítě přejde do 

příznivějšího prostředí, čímž by měla být v ideálním případě např. pěstounská 

rodina, začne svým chováním bezděčně organizovat předešlé nepříznivé 

výchovné prostředí. To pak bývá často důvodem selhání pěstounské péče, 

protože pěstouni se špatně vyrovnávají s negativním vlivem traumatizovaných 

dětí na rodinu.
83

  

V neposlední řadě je také nutné uvést vliv traumat na vývoj dětí. Psychické 

trauma způsobuje nadměrný stres, v jehož rámci dochází k aktivizaci tzv. 

systémů přežití v lidském mozku. Klíčovými faktory ovlivňujícími následky  

a možnosti nápravy jsou věk a délka trvání traumatu. Následky traumatu pak 

bývají pro dítě mnohdy horší než samotný traumatizující zážitek. Tělesné  

a psychické následky mohou trvat dlouho a podstatně zhoršovat další život 

dítěte.
84

 Zohlednit je nutné také somatické projevy traumatu, které se mohou 

projevovat bolestmi nejasného původu jako připomínka traumatu, které se  

ve vědomé paměti neuchovalo.
85

 

Trauma způsobené špatným zacházením s dítětem má ve většině případů za 

následek pocity méněcennosti, stavy úzkosti, pocity nedostatečnosti, které jsou 

trvalé. Dítě musí řešit konflikt mezi potřebou mít v dospělém či rodiči zdroj 

opory a potřebou bránit se jeho destruktivnímu chování vůči němu. V rámci 

toho dochází u dítěte ke tvorbě obranných mechanismů, které se projevují např. 

                                                
83 MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana, Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. 
 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 51. ISBN 978-80-7367739-8. 
84 MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. 
 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 146 – 148. ISBN 978-80-7367739-8. 
85 COPELANDOVÁ, HARRISOVÁ, 2000 in MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana. 

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 148. ISBN 978-80-
7367739-8. 
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identifikací s pachatelem traumatu – v tomto případě rodičem nebo 

odreagováním se na jiné oběti, rozdělením představy o rodiči na zlého a 

dobrého. Právě rozštěp představ o rodiči je součástí tzv. dezorganizované 

vazby na rodiče, kdy dítě nemůže vytvářet konzistentní vztah k němu. 

K překonání následků deprivace je proto nutné překonání rozvinutých 

obranných mechanismů, především pak jejich obran a logiky.  

Závažnost následků traumatu způsobeného špatným zacházením ze strany 

pečující osoby závisí na věku dítěte, na intenzitě a způsobu nevhodného 

chování vůči dítěti, délce nevhodného zacházení a na tom, kdo se k dítěti 

nevhodně choval (pokud se nedopouštěli rodiče, je nutné vědět, jaká byla jejich 

role a jak se k traumatu stavěli).
86

 

4.6.2. Biologická rodina dítěte 

 

„Matka a otce nepřestávají být matkou a otcem, ani když je dítě v dětském 

domově nebo náhradní rodině. Jsou pro něj důležití. Tvoří jeho minulost  

a možná i budoucnost. Nezbavujme se zodpovědnosti za přítomnost.“
87

 U dětí  

v pěstounské péči je specifické, že si ve většině případů dítě svou biologickou 

rodinu pamatuje, biologická rodina dítěte pak ví, kde dítě žije. 

Pro biologického rodiče bývá často přijatelnějším řešením umístění dítěte do 

dětského domova než jeho umístění do pěstounské péče. Pěstounskou péči 

vnímá často s obavou, že přijde o lásku dítěte, je pro něj více ohrožující 

z důvodu navázání důvěrného vztahu s pečující osobou. Toto souvisí i s tím, že 

do pěstounské péče většinou přichází děti, jejichž rodiče je neopustili ani se  

o dítě starat nechtějí, ale starat se neumějí či to nezvládají. Pěstounskou péčí 

                                                
86 LEE, WHITING, 2007 in MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení 

ohroženého dítěte a rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 151. ISBN 978-80-7367739-8. 
87 ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Teorie a praxe výchovné péče o děti 
v rodině a v dětských domovech. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 127. ISBN 978-80-7367318-5. 
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pak má rodič obavy, že dítě ztratí, což podporuje v České republice i kontext 

pěstounské péče často pojímané jako jakéhosi osvojení bez účasti rodičů. 

4.6.2.1. Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickým rodičem  

 

Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickými rodiči bývá jedním 

z nejzávažnějších úskalí pěstounské péče. Úskalí ohledně kontaktů dítěte 

s rodičem často vzniká na podkladě snahy pěstounů ochránit dítě před jeho 

„hroznými“ rodiči a obavy z další traumatizace dítěte.  

 Pro probíhání či neprobíhání kontaktů dítěte s biologickými rodiči by vždy 

měl být hlavní zájem dítěte. Pro dítě je kontakt s rodiči důležitý pro tvorbu 

identity a získání informací z minulosti, což není často možné plně zjistit 

z roztříštěných informací ze spisové dokumentace dítěte či od sociálních 

pracovníků.  

Při zahajování kontaktů i v jejich průběhu je nejdůležitější přání dítěte, které 

by mělo mít možnost toto přání vyjádřit v bezpečném prostředí tak, aby jeho 

vyjádření bylo pravdivé. Dítě má právo na svůj názor a na jeho svobodné 

vyjádření. Důležité je vyhodnocení po kontaktu. S dítětem by mělo být 

hovořeno o jeho pocitech ohledně kontaktu i jeho průběhu. Kontakt s rodičem 

by měl začít probíhat za situace, kdy o to stojí dítě i jeho rodič/e. Na počátku 

by mělo být vyhodnocení nebezpečí/bezpečí pro dítě. Pěstoun by měl být pro 

dítě oporou.
88

 

Pro setkávání dítěte s rodiči je vhodné neutrální prostředí (úřad, nezisková 

organizace, kavárna s dětským koutkem apod.). Pro počáteční kontakty lze 

sjednat službu asistovaného kontaktu. Pro další zdárný průběh kontaktů je 

nutné nastavit pravidla. Jejich dodržování však může být často především ze 

strany rodičů problematické a pro dítě traumatické. 

                                                
88 UHLÍŘOVÁ, Veronika. Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. 
Říčany: OS Rozum a Cit, 2012. s. 21. 
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Kontakt dítěte s rodiče může také probíhat přes email, telefon či facebook. 

Z pozice pěstouna je důležité mít na mysli vytvoření takového důvěrného 

prostředí, aby dítě nemělo obavy, že kontakty s rodiči pěstounovi ublíží či že 

pěstoun si kontakty nepřeje, což by vedlo pouze k zatajování těchto kontaktů 

ze strany dítěte vůči pěstounům a vzniku dalšího zmatku a nedůvěry v dítěti.  

U příbuzenské pěstounské péče je možné, aby místem setkávání bylo místo 

bydliště pěstounů a dítěte, nutné je však opětovně dbát na bezpečnost všech 

zúčastněných. Pokud by tyto návštěvy zraňovali pěstouny, dítě či by 

nevyhovovali rodičům dítěte, je vhodné opětovně přistoupit na neutrální 

prostředí. 
89

 

Kontakt může dále probíhat s jinými příbuznými či sourozenci, kteří již jsou 

např. zletilí či jsou v jiné pěstounské rodině, příp. i osobami blízkými dítěte. 

 

4.6.2.2. Potřeba pozitivní identity dítěte 

 

„Potřeba pozitivní identity je jednou ze základních psychických potřeb, 

které musí být uspokojovány v náležité míře a ve vhodné době, má-li se lidská 

osobnost vyvíjet zdravě. Výsledkem uspokojení této potřeby je pozitivní přijetí 

sama sebe, což se mezi jiným pokládá za jednu ze základních podmínek pro 

pozitivní přijímání druhých lidí a pro uspokojivé společenské zařazení daného 

lidského jedince.“
90

 

Identitu tvoří některé vnější znaky jako jméno a příjmení, rodný list, 

přízviska nebo přezdívka. Podstatnou součástí naší identity je i náš původ a 

naše minulost. Dítě v pěstounské péči by mělo za účasti pěstounů pochopit, co 

rodiče, ke špatnému chování vedlo, tak aby se tomu mohlo ve svém životě 

                                                
89 UHLÍŘOVÁ, Veronika. Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. 
Říčany: OS Rozum a Cit, 2012. 
90 MATĚJČEK, Zdeněk, BUBLEOVÁ, Věduna a kol. Náhradní rodinná péče. Průvodce pro 
odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 67. ISBN 80-7178-304-8.  
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vyhnout. Biologičtí rodiče dětí v pěstounské péči jsou často  

ne-mocní, nemocí duše, tedy rozumu, vůle, prožívání a citu. Dítěti je třeba 

vysvětlovat, že jeho biologičtí rodiče byli a jsou nemocní, a proto se o něj 

nemohli starat. Pro dítě je to informace pravdivá a zároveň může být 

osvobozující či aspoň srozumitelná. Z pohledu dítěte je pak snazší přijmout 

identitu v podobě dítěte nešťastníků, kteří navenek vystupují jako kriminálníci, 

prostitutky, narkomani, kteří nemají schopnosti pečovat o dítě. Zároveň se však 

stalo dítětem, kterého někdo jiný přijal.
91

 

Budování identity dítěte vychází z jeho historie. Dítě by mělo vědět jaká je 

jeho minulost, protože od ní vychází pokračování jeho života. Pro budování 

identity dítěte jsou důležité různé hračky a fotografie z minulosti s vyprávěním 

rodinných příběhů. Velmi prospěšná je i kniha života.  

Důležitost identity se mění s věkem. V raném dětství jsou potřeby zaměřeny 

na citový vývoj a stabilitu, na otázky související s přijetím či odmítnutím 

rodičů. Vliv identity nastupuje především s pubertou, přičemž vrcholí v období 

adolescence a mladé dospělosti. Pevný pocit identity zakotvuje člověka ve 

světě, má zde své místo a smysluplnou budoucnost. Ztrátu identity nebo její 

oslabení lze přirovnat k pocitu jako, když se člověk ztratí na neznámém místě, 

jen neví, komu se ztratil. Provází jí pak stavy úzkosti, pocity zbytečnosti, 

zvýšená bdělostí, při které však není schopen se ničemu věnovat. Vzhledem 

k tomu, že je těžké se těchto pocitů zbavit, začnou se vyskytovat obranné 

reakce, které bývají často sebedestruktivní (abusus alkoholu, drog, 

workoholismus, gambling apod.).
92

  

Pěstouni by měli vytvořit podmínky a pomoci dětem, aby si mohli dotvořit 

tu část identity, která je odlišná od identity náhradních rodičů. 

                                                
91 KOVAŘÍK, Jiří, BUBLEOVÁ, Věduna, ŠLESINGEROVÁ, Kateřina. Náhradní rodinná 
péče v praxi. 1. vyd. Praha: Portál, Středisko náhradní rodinné péče, 2004. s. 21. ISBN 80-
7178-957-7 
92 KLIMEŠ, Jeroným. Budování identity dítěte. Říčany: OS Rozum a Cit, 2008. s. 9. 
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4.6.3. Pěstoun – náhradní rodič 

4.6.3.1. Přijetí role náhradního rodiče 

 

Pěstounem se člověk stává na základě volby a slibu. Není to rodičovství 

méně hodnotné, je zkrátka jiné.
93

 

Součástí identity každého jedince je jeho ztotožnění s jeho životními rolemi 

(jsem syn/dcera, manžel/manželka, lékař/projektant apod.). Právě v této oblasti 

bývá identita náhradních rodičů ohrožena. U pěstounů pak především z důvodu 

biologických rodičů, na které si často dítě pamatuje, které si také často 

idealizuje a mnohdy s nimi bývá i v osobním kontaktu. 

4.6.3.2. Spolupráce pěstoun – biologický rodič 

 

U pěstounské péče by měl být kladen důraz na spolupráci s rodiči dítěte. 

Tato spolupráce však mívá mnoho bariér, které jsou způsobeny negativním 

pohledem na druhou stranu, zároveň však obsahují i vlastní nejistotu. Odmítání 

kooperace tak má často spíše subjektivní charakter.  

Škoviera uvádí několik podmínek, které se musí splňovat, aby spolupráce 

mezi náhradní, biologickou rodinou a organizací byla efektivní. Jedná se o 

odborné zdůvodnění spolupráce a její zaměření na přítomnost a budoucnost 

dítěte, tato spolupráce by neměla vést k prohlubování rozporu mezi původním 

a náhradním prostředím dítěte, účastníci by neměli být ohroženi ani stavěni 

proti sobě, měla by vycházet ze svobodné volby všech zúčastněných, měla by 

rodiče i dítě motivovat k pozitivní změně a především by měla vést k pomoci 

                                                
93 KOVAŘÍK, Jiří, BUBLEOVÁ, Věduna, ŠLESINGEROVÁ, Kateřina. Náhradní rodinná 

péče v praxi. 1. vyd. Praha: Portál, Středisko náhradní rodinné péče, 2004. s. 21. ISBN 80-
7178-957-7 
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dítěte k pochopení situace, ve které se ocitlo a přispět k jejímu vyrovnání se 

s ní.
94

  

Pro dítě v pěstounské péči je velmi důležité, to jakým způsobem vnímá 

pěstoun jeho rodiče. Pokud pěstoun nemá rád biologické rodiče dítěte, nemůže 

si být jisto ani tím, že má rád jeho. Čím více tak je ze strany pěstounů 

věnováno biologickým rodičům dítěte v oblasti vhledu, pochopení a lásky, tím 

více bude věnováno samotnému dítěti. Dítě má své kořeny a svou biologickou 

rodinu a vymazat je nelze.
95

  

                                                
94 ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Teorie a praxe výchovné péče o děti 
v rodině a v dětských domovech. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 134. ISBN 978-80-7367318-5. 
95 UHLÍŘOVÁ, Veronika. Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. 
Říčany: OS Rozum a Cit, 2012. s. 4. 
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4.6.3.3. Pěstounská péče jako služba dítěti  

 

Náhradní rodičovství není biologické rodičovství, přestože se v mnohém 

podobají, náhradní rodič potřebuje navíc znalosti, dovednosti a schopnosti, 

které biologičtí rodiče mnohdy ani nepotřebují.
96

 Pěstounské rodiny se musí 

vyrovnávat se ztrátou soukromí danou dohledem úřadů i spoluprací s dalšími 

organizacemi, kladeny jsou zvýšené nároky na jejich odolnost, odbornost a 

profesionalitu. 

Pěstoun by měl dítěti pomáhat, být mu oporou a doprovázet jej na cestě 

životem. Zároveň i pěstoun by měl být podporován a doprovázen, protože 

vychovávat dítě s deprivací není vůbec lehké, je k tomu třeba schopnosti 

bezpodmínečného přijetí, umění dívat se na věci z perspektivy toho druhého, 

ale také mnoho empatie, vytrvalosti, důslednosti a laskavosti.  

Přestože ve středu pěstounské péče stojí akceptující rodičovství a vzájemné 

vztahy náhradních rodičů a jejich dětí, jsou třeba právě pro podporu a 

doprovázení pěstounských rodin i odborné služby. Jak uvádí Kovařík služby 

jsou převážně od toho, aby pomohly: 

- náhradním rodičům a opuštěným dětem nalézt se navzájem a 

navázat pevné citové pouto,  

- řešit složité a náročné životní situace překračující jejich vlastní síly, 

spočívající právě i v hledání vlastních vnitřních zdrojů či zdrojů 

vnějších, 

- poznat, přijmout, vstřebat pravdu o svých životech a osudech (vč. 

ztrát a krizí),  

                                                
96KLIMEŠ, Jeroným. Budování identity dítěte. Říčany: OS Rozum a Cit, 2008. s. 6. 
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- připravit se na krize budoucí, a to jak očekávané, tak i neočekávané 

s cílem posílit resilienci pěstounů samých i celé rodiny.
97

  

Podpora a doprovázení by s ohledem na novelu zákona o SPOD mělo být 

naplňováno v rámci dohod o výkonu pěstounské péče v rámci. 

4.7. Shrnutí aktuální situace pěstounské péče 

 v České republice 

 

V rámci novely Zákona o SPOD, novému rodinnému právu zakotvenému 

v NOZ a akčnímu plánu k naplnění národní strategie ochrany práv dětí v letech 

2012  - 2015 „Právo na dětství“, který schválila vláda ČR usnesením ze dne 4. 

1. 2014, dochází k rozvoji a profesionalizaci pěstounské péče v České 

republice. Během roku 2013 vzrostl počet dětí umístěných do pěstounské či 

poručenské péče o více než 2 000, celkově tak žije v těchto formách náhradní 

rodinné péče přibližně 13 000 dětí, dalších 9 000 je umístěno v zařízeních pro 

výkon ústavní výchovy.
98

 

Ke změnám v oblasti pěstounské péče došlo především v jejím financování, 

kdy byla navýšena odměna pěstouna, která je nyní pojímána jako příjem ze 

závislé činnosti. Zřízena byla zcela nová dávka tzv. příspěvek při ukončení 

pěstounské péče, která je určena dítěti odcházejícímu z pěstounské rodiny pro 

jeho vstup do samostatného života.  

Novelou zákona o SPOD se také podařilo dořešit financování pěstounské 

péče na přechodnou dobu, která se aktuálně velmi dobře rozbíhá, alespoň 

pokud se žadatelů o PPPD týká. Počet osob v evidenci se aktuálně pohybuje 

                                                
97 MATĚJČEK, Zdeněk, BUBLEOVÁ, Věduna a kol. Náhradní rodinná péče. Průvodce pro 
odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 165. ISBN 80-7178-304-8. 
98 SULEK, Petr. Právo na dětství. MPSV spouští kampaň na podporu pěstounské péče. [vid. 
2014-03-15] Dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/17094. 

http://www.mpsv.cz/cs/17094
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kolem 150 osob.
99

 Pro srovnání na počátku roku 2012 bylo pouze 8 rodin na 

PPPD v celé České republice.
100

 Dle mého názoru nebyl plně využit potenciál 

zařízení ústavní výchovy. Tyto zařízení se svým odborným personálem by byly 

schopni lépe zajišťovat podporu a pomoc při péči o dítě v PPPD, zároveň by 

tak dle mého názoru byla zajištěna i lepší kontrola péče o dítě než je tomu 

aktuálně v ČR na základě dohod o výkonu pěstounské péče. Například na 

Slovensku je pro profesionální rodinnou péči specifické, že rodina pečuje o dítě 

s nařízenou ústavní výchovou ve svém vlastním prostředí, profesionální rodiče 

jsou ale přitom zaměstnanci dětského domova.
101

 

Za pozitivní počin v transformaci péče o ohrožené děti v ČR lze označit 

fakt, že nedošlo k unáhlenému rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů, 

čehož se velká část odborné veřejnosti obávala. K úplnému zrušení zařízení pro 

malé děti došlo například v Rumunsku spolu s přijetím zákona č. 272/2004 o 

ochraně dětí, který znemožňuje umisťování dětí do dvou let do ústavu, což 

sebou neslo negativní dopad v podobě dlouhodobého pobytu novorozenců na 

dětských klinikách nebo porodnicích.
102

  

V České republice jsou sice stále děti mladší než tři roky umisťovány do 

zařízení ústavní výchovy. Dle mé praxe však k tomu často dochází u dětí, které 

jsou nějakým způsobem handicapované či je pro jejich zdravotní stav 

upřednostňována zdravotní péče v kojeneckých ústavech, případně se očekává, 

že matka nastoupí s dítětem do kojeneckého ústavu na nácvik péče o miminko 

                                                
99 Seznam pěstounů na přechodnou dobu. [vid. 2014-03-15] dostupné na http://spext.kr-
olomoucky.cz/pestouni/Lists/Seznam%20pstoun%20na%20pechodnou%20dobu/Vsechny_kraj

e_prehled.aspx 
100 SULEK, Petr. Právo na dětství. MPSV spouští kampaň na podporu pěstounské péče. [vid. 
2014-03-15] Dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/17094. 
101DECKÁ, Jana, HOLÁ, Barbora. Náhradní péče na Slovensku a její srovnání s Českou 

republikou s důrazem na náhradní rodinnou péči. [vid. 2014-03-15] dostupné na 
http://www.pestounskapece.cz/slovensko.php 
102 Children Alternative Care, 2010 in SYCHROVÁ, Adriana. Pohledy na praxi zahraničních 

systémů péče o ohrožené děti. [vid. 2014-03-18] s.17 Dostupné na: 
https://aosp.upce.cz/article/viewFile/133/95. 

http://www.mpsv.cz/cs/17094
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nebo není volná vhodná rodina pro PPPD. V ČR zatím nejsou profesionální 

rodiny, které by umožňovali umístění dítěte do pěstounské péče spolu 

s rodičem, jak je tomu například ve Velké Británii.
103

 

S ohledem na to, že podpora pěstounů je důležitá pro rozšíření pěstounské 

péče, navíc podle výzkumů se jeví jako klíčových prvním šest měsíců po přijetí 

dítěte, kdy by každé pěstounské rodině měla být v tomto období věnována 

zvýšená pozornost.
104

 Zákon o SPOD pamatuje na zvýšenou pozornost  

u pěstounské péče v prvních šesti měsících jejího fungování, kdy musí být 

návštěva rodiny ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

provedena minimálně po třech měsících. Zároveň však nově v rámci dohod  

o výkonu pěstounské péče dochází ke kontaktu rodiny s pracovníkem na 

základě dohody každé dva měsíce, čímž se podpora pečujících osob také 

výrazně zlepšila. Dohody dále také zajišťují nároky pečujících osob i jejich 

další vzdělávání v rámci péče o dítě v náhradní rodině.  

Dohody mají pěstouni možnost uzavřít vyjma obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností či krajského úřadu také s nestátními neziskovými 

organizacemi (např. Rozum a Cit, Cestou necestou, Úsměv aj.), které mají 

proto pověření. Přestože odborných služeb pro pěstouny není stále dostatek, lze 

konstatovat, že za poměrně krátkou dobu se množství těchto služeb rozšiřuje. 

Změny také přispěly k vytváření podmínek pro zřizování podpůrných a 

odlehčovacích služeb pro pěstouny.  

Podmínka dvou klíčových pracovníků v rodině, kdy jeden pracovník má na 

starosti pěstouny a druhý dítě, nebyla zcela naplněna, a to především v případě, 

pokud má pěstoun uzavřenu smlouvu s obecním úřadem obce s rozšířenou 

                                                
103 TOMEŠOVÁ, Irena, FÍDLEROVÁ, Zora, TRUBAČOVÁ, Klára, SVOBODA, David, 

ČERNÁ, Ria. Závěrečná zpráva o řešení projektu „Zmapování a porovnání vnitrostátního 
systému pěstounské péče se systémy pěstounské péče vybraných evropských zemích. [vid. 2014-
04-11] .s. 57 Dostupné na:http://www.mpsv.cz/files/clanky/13410/systemy_PP.pdf. 
104 MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. 
 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 55. ISBN 978-80-7367739-8. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/13410/systemy_PP.pdf
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působností a pěstoun i dítě mají stejné místo svého trvalého bydliště.  Dle 

mého názoru dochází ke kolizi zájmů v případě, kdy má jeden pracovník na 

starosti dítě i pěstouny.  

Vyhláškou č. 473/2012 Sb. byl jednotně stanoven obsah přípravy žadatelů a 

minimální rozsah poradenství pro osoby v evidenci a osoby pečující.  Pěstouni 

však stále nebývají připraveni na realitu péče o dítě v pěstounské péči. V rámci 

akčního plánu „Právo na dětství“ je připravováno převzetí a adaptace systému 

PRIDE (Parent Resources for informatik, Development and Education) pro 

vytvoření jednotného systému výkonu pěstounské péče a jeho ověření 

v praxi.
105

 Tento systém je využíván např. v Polsku či Norsku.  

Dále dochází v souladu se zákonem o SPOD k vytváření individuálních 

plánů ochrany dětí, které by měly být naplňovány. Za další pozitivní krok 

považuji změnu ve vnímání pěstounské péče, která se odráží i v NOZ, kde je 

již zakotveno, že se jedná o dočasnou péči, hovoří se již také o navrácení dítěte 

do péče rodičů i o kontaktech s rodiči a jejich právu na informace.  

Problematické je také stále rozdělení péče o ohrožené děti pod několik 

resortů (ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a 

sociálních věcí a částečně i ministerstva vnitra).   

Dalším problematickým okruhem nadále zůstává sanace rodiny, který je 

nedostatečně zabezpečen, to pramení i z přetížení sociálních pracovníků 

obecních úřadů obce s rozšířenou působností ale i malou kapacitou klientely 

nestátních neziskových organizací. Například ve Velké Británii se přibližně 

polovina dětí umístěných v pěstounské péči vrací zpět do své původní 

rodiny.
106

 Situace by se měla zlepšit v polovině roku 2015, kdy by mělo dojít 

                                                
105 Zpráva o plnění národní strategie ochrany práv dětí a akčního plánu k naplnění národní 
strategie ochrany práv dětí na období 2012 – 2015 za rok 2012. [vid. 2014-03-20] s. 16 
dostupné na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/15311/Zprava_17042013.pdf 
106 TOMEŠOVÁ, Irena, FÍDLEROVÁ, Zora, TRUBAČOVÁ, Klára, SVOBODA, David, 
ČERNÁ, Ria. Závěrečná zpráva o řešení projektu „Zmapování a porovnání vnitrostátního 



 

70 

v rámci standardizace sociálně-právní ochrany dětí v souladu s vyhláškou č. 

273/2012 Sb. k navýšení počtu pracovníků tak, aby na jednoho pracovníka 

připadalo nejvýše 800 dětí trvale hlášených ve správním území.
107

  

Problémem také zůstává počet kvalitních a vhodných pěstounů. Přestože se 

v rámci v rámci akčního plánu „Právo na dětství“ rozběhla velká kampaň na 

nábor pěstounů, přibývají převážně žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou 

dobu nikoliv žadatelé o klasickou pěstounskou péči, kteří jsou v rámci ochrany 

dětí před deprivací způsobenou dlouhodobým pobytem v zařízeních ústavní 

výchovy nejvíce potřeba. Problematické nadále také zůstává, že žadatelé 

nebývají příliš odmítáni ze strany krajských úřadů, protože pokud se odvolají 

proti rozhodnutí krajského úřadu na MPSV bývá jim zpravidla vyhověno.
108

 

Nekvalitní pěstoun bohužel nemůže zvládnout péči o dítě ani se sebevětší a 

kvalitnější podporou SPOD či nestátní neziskové organizace a v praxi se to pak 

bohužel často odráží navrácením dětí zpět do dětského domova.  

 

                                                                                                                            
systému pěstounské péče se systémy pěstounské péče vybraných evropských zemích. [vid. 2014-
04-11] .s. 57 Dostupné na:http://www.mpsv.cz/files/clanky/13410/systemy_PP.pdf. 
107 Vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí. [vid. 2014-04-11] Příloha č. 1 odst. 4d) dostupné na: 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473 
108 SCHNEIBERG, František. Je zájem a prospěch dítěte ještě stále hlavním hlediskem při 

zprostředkování náhradní rodinné péče?E-psychologie, 2012, roč. 6, č. 3, s. 15  [vid. 2014-04-
15] dostupné na: http://e-psycholog.eu/pdf/schneiberg.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/13410/systemy_PP.pdf
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II. Praktická část 

 
Pro praktickou část diplomové práce jsem zvolila kazuistiku dívek, které 

byly svěřeny do klasické pěstounské péče prvožadatelům, kteří mají vlastní dva 

syny přibližně ve stejném věku jako svou nezletilé. Tuto kazuistiku jsem pro 

svou práci zvolila především proto, že se jedná o příklad dobré praxe. 

V druhé kapitole praktické části vyhodnotím kvantitativní sociologický 

průzkum mezi pěstouny zaměřený na změny v oblasti pěstounské péče a 

dilemat s pěstounskou péčí souvisejících. 

 

5. Výzkum 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit „jak hodnotí pěstouni změny v oblasti 

pěstounské péče“. 

 

5.1. Úvod do výzkumu 

 

Oblast pěstounské péče provázejí rozsáhlé změny od počátku roku 2013. 

Výzkum byl proto zaměřen na vnímání těchto změn z pohledu samotných 

pěstounů a to především s ohledem na to, že novinky v oblasti pěstounské péče 

mají vést k podpoře a doprovázení pěstounských rodin. Pěstounským rodinám 

zároveň vznikla nová práva a povinnosti v rámci Dohod o výkonu pěstounské 

péče, zároveň došlo ke změně financování pěstounské péče.  
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5.2. Stanovení hypotéz výzkumu  

H1 Domníváme se, že většina pěstounů je příbuzným dítěte, které mají 

v pěstounské péči. 

H2 Domníváme se, že většina pěstounů má uzavřenu dohodu s OSPOD dle 

místa svého trvalého bydliště. 

H3Domníváme se, že u většiny dětí v pěstounské péči neprobíhá kontakt dítěte 

s biologickým rodičem.  

H4 Domníváme se, že většina pěstounů by nepřijala dítě na přechodnou dobu. 

H5 Domníváme se, že většina pěstounů nevyužívá služeb pěstounské péče 

vyjma zajištění péče v rozsahu 14 dnů. 

H6 Domníváme se, že většina pěstounů nevnímá školení jako přínosná pro 

výkon pěstounské péče. 

H7 Domníváme se, že většina pěstounů vnímá finanční zajištění pěstounské 

péče ze strany státu jako dostatečné. 

H8 Domnívám se, že většina pěstounů byla dostatečně informována se 

změnami v souvislosti s novelou zákona o SPOD. 

 

5.2. Popis zvoleného výzkumného procesu 

 

Výzkum probíhal od 9. 1. 2014 do 17. 4. 2014 formou kvantitativního 

sociologického výzkumu. Dotazník obsahoval uzavřené, případně polootevřené 

doplňující otázky.  

V rámci výzkumu bylo osloveno 60 pěstounských rodina ve Středočeském 

kraji, z čehož se navrátilo 51 vyplněných dotazníků. Do výzkumu byly 

začleněny pěstounské rodiny jak profesionální tak i příbuzenské, které jsou 

stejně jako profesionální pěstounské rodiny vázány dohodami o výkonu 

pěstounské péče.  
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Do výzkumu nebyly začleněny tzv. osoby v evidenci, tedy pěstounské 

rodiny poskytující péči na přechodnou dobu s ohledem na stanovené hypotézy 

a profil dotazů specifikovaných pro pěstounskou péči.  

Respondenti byli v úvodním dopise seznámeni s důvodem i cílem výzkumu 

a poučeni o tom, že poskytnuté informace jsou důvěrné. Z 60 distribuovaných 

dotazníků jich bylo vyplněno a navráceno 51, což je 85% úspěšnost. 

 

5.3. Výsledky výzkumu 

První otázka dotazníku byla zaměřena na zjištění pohlaví respondentů. 

Z 51 vyplněných navrácených dotazníků vyplynulo, že jej vyplnilo 39 žen a 12 

mužů, což je 76 % žen a 24% mužů. 

 

 

Tabulka č. 5 Složení respondentů dle pohlaví 

Složení respondentů dle pohlaví 

Varianty 

odpovědí 

Počet Relativní 

četnost v % 

Žena 39 76 

Muž 12 24 
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Graf č. 1 Složení respondentů dle pohlaví 

 

 

 

 

Druhý dotaz výzkumného šetření byl zaměřen na věk respondentů. 

Věkové skupiny byly rozděleny po desetiletých intervalech. Z výsledků šetření 

vyplývá, že nejvyšší počet respondentů je ve věkové skupině 60 – 70 let 

celkem 21, což tvoří 41% ze všech dotazovaných. Další obsáhlou skupinou je 

věková hranice od 30 – 40 let, která je tvořena 13 respondenty tedy 25% 

dotazovaných. 11 respondentů, což tvoří 22 %, bylo respondentů ve věku 50 – 

60 let. Pouze 8% respondentů (tj. 4 respondenti) bylo ve věkové skupině od  

40 – 50 let. Ve skupině od 20 – 30 let nebyl ve sledované skupině žádný 

z respondentů. 
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Tabulka č. 6 Složení respondentů dle věku 

Složení respondentů dle věku 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

20 - 30 let 0 0 

30 - 40 let 13 25 

40 - 50 let 4 8 

50 - 60 let 11 22 

60 - 70 let 21 41 

70 a více let 2 4 

 

Graf č. 2 Složení respondentů dle věku 

 

 

Třetí otázka byla zaměřena na zjištění dosaženého vzdělání respondentů. 

Nejvyšší počet respondentů tedy 35% (18 respondentů) všech zúčastněných má 

středoškolské vzdělání. Dalším nejpočetnějším typem vzdělání je střední 

odborné učiliště s 23% (12 respondenty), následuje pak vzdělání střední 

odborné učiliště s maturitou s 22% (11 respondenty). 18% zúčastněných 
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respondentů má základní vzdělání (9 respondentů). 2% (1 respondent) uvedl 

vzdělání vysokoškolské – magistr, inženýr. Žádný z respondentů neoznačil 

vysokoškolské vzdělání – bakalář, doktorandské vysokoškolské vzdělání a 

vyšší odborné vzdělání. 

Tabulka č. 7 Složení respondentů dle dosaženého vzdělání 

Složení respondentů dle dosaženého vzdělání 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

základní škola 9 18 

střední odborné 

učiliště 

12 23 

střední odborné 

učiliště s maturitou 

11 22 

střední škola 18 35 

vyšší odborná 

škola 

0 0 

vysoká škola - 

bakalář 

0 0 

vysoká škola - 

magistr, inženýr 

1 2 

doktoranské 

vzdělání 

0 0 
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Graf č. 3 Složení respondentů dle dosaženého vzdělání 

 

 

Čtvrtým dotazem bylo ověřováno, zda mají respondenti v pěstounské péči 

dítě. Všech 51 respondentů potvrdilo v rámci dotazníkového šetření, že mají 

svěřeno dítě do pěstounské péče. Jednalo se pouze o kontrolní otázku pro 

případ, že by již v rodině nebylo dítě svěřené do pěstounské péče.  

Pátým dotazem bylo zjišťováno, zda se jedná o zprostředkovanou 

pěstounskou péči (tj. profesionální pěstounskou péči) či 

nezprostředkovanou pěstounskou péči (tj. pěstounskou péči 

příbuzenskou). Pro bližší specifikaci a porozumění pěstouny byly v dotazníku 

uvedeny možnosti příbuzenské a profesionální pěstounské péče.  

Dle výsledků dotazníkového šetření připadá 61% na nezprostředkovanou 

(příbuzenskou) pěstounskou péči, kterou označilo 31 respondentů. 20 



 

78 

respondentů označilo formu pěstounské péče jako zprostředkovanou 

(profesionální) pěstounskou péči, což činilo 39% z celkového vzorku 

respondentů. 

Tabulka č. 8 Složení respondentů dle formy pěstounské péče 

Složení respondentů dle formy pěstounské péče 

 

Varianty odpovědí Počet 

Relativní 

četnost  

v % 

profesionální (zprostředkovaná) 

pěstounská péče 

20    39 

příbuzenská (nezprostředkovaná) 

pěstounská péče 

31    61 

 

Graf č. 4 Složení respondentů dle formy pěstounské péče 

 

 

Šestým dotazem bylo zjišťováno, v jakém věku bylo dítě převzato do 

pěstounské péče. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 20 
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respondentů (39%) přijalo do pěstounské péče dítě mezi 3 – 6 rokem. 9 

respondentů (17%) uvedlo, že přijalo do pěstounské péče dítě ve věku 0 – 1 

rok. 7 respondentů (14 %) převzalo do pěstounské dítě ve věku 1 – 3 roky, dále 

pak 10% dětí (5 respondentů) bylo umístěno do pěstounské péče ve věku 10 – 

14 let. Nejméně dětí tj. 8% bylo umístěno do pěstounské péče ve věku 14 – 18 

let, což uvedli 4 respondenti. 

 

 

Tabulka č. 9 Věk dětí při převzetí do pěstounské péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věk dětí při převzetí do pěstounské péče 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

0 - 1 rok 9 17 

1 - 3 roky 7 14 

3 - 6 let 20 39 

6 - 10 let 6 12 

10 - 14 let 5 10 

14 - 18 let 4 8 
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Graf č. 5 Věk dětí při převzetí do pěstounské péče 

 

 

 

 

Sedmým dotazem byl zaměřen na trvání pěstounské péče. Pro účely 

tohoto dotazu bylo rozmezí let stanoveno stejně jako v předchozí otázce. 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 27% respondentů má dítě 

v pěstounské péči 1 - 3 roky, 25% pak 3 – 6 let. Další početnou skupinou je 

s 18% časové období  6 - 10 let a trvání v rozmezí 10 – 14 let s 16% 

respondentů. Délku trvání pěstounské péče od 0 – 1 roku označilo 10% 

respondentů. Nejméně respondentů 4% označilo délku trvání pěstounské péče 

v úseku od 14 – 18 let.  
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Tabulka č. 10 Délka aktuálního trvání umístění dítěte v pěstounské péči 

Délka aktuálního trvání umístění dítěte  

v pěstounské péči 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

0 - 1 rok 5 10 

1 - 3 roky 14 27 

3 - 6 let 13 25 

6 - 10 let 9 18 

10 - 14 let 8 16 

14 - 18 let 2 4 

 

Graf č. 6 Délka aktuálního trvání umístění dítěte v pěstounské péči 
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Osmou otázkou v dotazníkovém šetření byl zjišťován důvod umístění 

dítěte do pěstounské péče. Nejvíce tedy 14 respondentů (27%) označilo jako 

důvod umístění dítěte do pěstounské péče nezvládnutí péče o dítě jeho 

biologickými rodiči, 12 respondentů (23%) uvedlo zbavení rodičů rodičovské 

odpovědnosti, 9 respondentů (18%) špatné socioekonomické podmínky rodiny. 

14% dotazovaných (7 respondentů) označilo jako příčinu pěstounské péče 

úmrtí rodičů, 4 respondenti (8%) pak, že rodiče dítě opustili.  2 respondenti 

(4%), uvedli jako důvod umístění dítěte jiný důvod, který byl doplněn shodně 

na výkon trestu odnětí svobody rodičů, dalším stejně početným důvodem bylo 

přání dítěte, které nechtělo nadále setrvat v péči rodičů. Pouze 1 respondent 

(2%) byl jako důvod pěstounské péče označeno týrání, zanedbávání či 

zneužívání dítěte.  

U variant úmrtí rodičů a zbavení rodičovské odpovědnosti se jedná  

o případy, kdy zemřel rodič, který měl dítě v péči, přičemž druhý rodič není 

schopen či nechce péči o dítě zajistit.  
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Tabulka č. 11 Důvod umístění dítěte do pěstounské péče 

Důvod umístění dítěte do pěstounské péče 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

rodiče zemřeli 7 14 

rodiče byli zbaveni 

rodičovské odpovědnosti 

12 23 

zanedbávání, týrání či 

zneužívání dítěte 

1 2 

špatné socioekonomické 

podmínky rodiny 

9 18 

rodiče dítě opustili 4 8 

rodiče dlouhodobě 

nezvládali péči o dítě 

14 27 

dítě si nepřálo zůstat v 

péči svých rodičů 

2 4 

jiný důvod – VTOS 2 4 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

Graf č. 7 Důvod umístění dítěte do pěstounské péče 

 

 

Devátý dotaz byl směřován na to, zda probíhá kontakt dítěte s jeho 

biologickým rodičem/rodiči. 29 respondentů (57%) uvedlo, že dítě, které mají 

v pěstounské péči je v kontaktu se svým biologickým rodičem, 22 respondentů 

(43%) pak uvedlo, že nikoliv.  

 

Tabulka č. 12 Probíhající kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči 

Probíhající kontakt dítěte s jeho biologickým rodičem 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

Ano 29 57 

Ne 22 43 
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Graf č. 8 Probíhající kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči 

 

 

 

 

Desátý dotaz se již týká změn v oblasti pěstounské péče. Dotazem bylo 

zjišťováno, s kým mají respondenti uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské 

péče. 37 respondentů (72%) uvedlo oddělení sociálně-právní ochrany dle místa 

trvalého bydliště pěstounů, 9 respondentů (18%) pak označilo neziskovou 

organizaci a zbývajících 5 respondentů (10%) oddělením sociálně-právní 

ochrany dle místa trvalého bydliště dítěte. 
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Tabulka č. 13 Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče 

 

Graf č. 9 Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče 

 

 

 

Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče 

Varianty odpovědí 

 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

s oddělením sociálně-právní ochrany dle místa 

trvalého bydliště pěstounů 

37 72 

s oddělením sociálně-právní ochrany dle místa 

trvalého bydliště dítěte 

5 10 

neziskovou organizací 9 18 
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Jedenáctý dotaz byl zaměřen na pěstounskou péči na přechodnou dobu, tedy 

zda by pěstouni bez omezení doby trvání pěstounské péče zvažovali přijetí 

dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu. Z výzkumného šetření 

vyplynulo, že převážná většina 43 dotazovaných tedy 84% by nezvažovala 

přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, pouze 8 respondentů 

uvedlo, že by byly ochotni přijmout dítě do pěstounské péče na přechodnou 

dobu, což činí 16% respondentů. 

 

 

 

 

Tabulka č. 14 Složení respondentů podle toho, zda by zvažovali přijmout dítě 

do pěstounské péče na přechodnou dobu 

Složení respondentů podle toho, zda by zvažovali přijmout 

dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

Ano 8 16 

Ne 43 84 
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Graf č. 10 Složení respondentů podle toho, zda by zvažovali přijetí dítěte do 

pěstounské péče na přechodnou dobu 

 

 

 

Dvanáctým dotazem bylo zjišťováno, zda dotazovaní pěstouni zvažují 

využívaní psychologických, terapeutických či jiných odborných služeb, 

které vyplývají z dohody o výkonu pěstounské péče, přičemž  

75% - 38 respondentů uvedlo, že nikoliv. Zbylých 25%, tedy 13 respondentů 

označilo, že nabídku těchto služeb zvažují.  
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Tabulka č. 15 Složení respondentů dle toho zda zvažují využívání 

psychologických, terapeutických či jiných odborných služeb  

Složení respondentů dle toho zda zvažují využívání 

psychologických, terapeutických či jiných odborných služeb 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

Ano 13 25 

Ne 38 75 

 

Graf č. 11 Složení respondentů dle toho zda zvažují využívání 

psychologických, terapeutických či jiných odborných služeb 
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Třináctým dotazem bylo zjišťováno, zda je výběr psychologických, 

terapeutických či jiných odborných služeb dostatečný, přičemž respondenti 

mohli označit mimo odpovědi ano či ne i odpověď nevím. Z dotazníkového 

šetření bylo zjištěno, že 56%  - 23 respondentů vnímá nabídku těchto služeb 

jako dostatečnou, 20% pak nikoliv (8 respondentů).  

24% - 10 respondentů sdělilo, že nevědí či nedokážou posoudit, zda je výběr 

těchto služeb dostatečný.  

 

 

 

Tabulka č. 16 Složení respondentů dle toho, zda vnímají  

výběr služeb jako dostatečný 

Složení respondentů dle toho, zda vnímají výběr služeb 

jako dostatečný 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

Ano 23 56 

Ne 8 20 

Nevím 10 24 
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Graf č. 12 Složení respondentů dle toho, zda vnímají  

výběr služeb jako dostatečný 

 

 

 

 

Čtrnáctý dotaz byl zaměřen, zda pěstouni využívají psychologických, 

terapeutických či jiných odborných služeb. 76%  - 39 respondentů označilo, 

že služby aktuálně nevyužívají, 24%  - 12 respondentů uvedlo, že tyto služby 

využívají. Zároveň byli respondenti dotazováni v případě, že služby využívají, 

aby tuto službu specifikovali, přičemž všech 24% uvedlo, že využívají 

psychologických služeb u dětských psychologů.  
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Tabulka č. 17 Složení respondentů dle současného využívání služeb 

Složení respondentů dle současného využívání služeb 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

Ano 12 24 

Ne 39 76 

 

 

 

 

 

Graf č. 13 Složení respondentů dle současného využívání služeb 
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Patnáctý dotaz výzkumu byl zaměřen na vnímání dosažitelnosti těchto 

služeb, a to s ohledem na vzdálenost z místa bydliště, volných kapacit služeb 

apod. 12 respondentů (24%) uvedlo, že služby pro ně dosažitelné jsou. 39 

respondentů (76%) označilo, že služby pro ně dosažitelné nejsou, přičemž při 

doplnění důvodu sdělili respondenti především časové možnosti, kdy služby 

jsou poskytovány v běžné pracovní hodiny, kdy si na to musí brát dovolenou. 

Jako další důvod špatné dosažitelnosti služeb byla uvedena vzdálenost, kdy 

tato pomoc je poskytována převážně ve větších městech. 

 

 

 

 

Tabulka č. 18 Složení respondentů dle vnímání dosažitelnosti služeb 

Složení respondentů dle vnímání dosažitelnosti služeb 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

Ano 12 24 

Ne 39 76 
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Graf č. 14 Složení respondentů dle vnímání dosažitelnosti služeb 

 

 

 

 

Šestnáctým dotazem bylo zjišťováno, zda jsou povinná školení pěstounů 

vnímána pěstouny jako přínosná. Respondenti mohli volit z odpovědí ano, 

ne či nemohu posoudit. 21 respondentů (41%) označilo školení za přínosná, 14 

respondentů (31%) pak uvedlo, že nemůže posoudit přínosnost školení 

pěstounů. 16 respondentů (28%) pak označilo, že pro ně školení přínosná 

nejsou. 



 

95 

Tabulka č. 19 Složení respondentů dle toho, zda vnímají povinná školení 

pěstounů jako přínosná 

Složení respondentů dle toho, zda vnímají povinná školení 

pěstounů jako přínosná 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

Ano 21 41 

Ne 14 28 

Nemohu posoudit 16 31 

 

 

Graf č. 15 Složení respondentů dle toho, zda vnímají povinná školení 

povinná školení pěstounů jako přínosná 
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Sedmnáctá otázka byla zaměřena na jednu z dalších služeb pro pěstounské 

rodiny – tzv. krátkodobou pomoc při péči o svěřené dítě. Respondenti byli 

dotazováni, zda zvažují využití této služby či nikoliv, přičemž pokud o této 

službě uvažují, jakým způsobem by měla dle jejich názoru probíhat. Žádný 

z respondentů nezvažoval využití této služby.   

Osmnáctá otázka byla zaměřena na zvažování využívání služby – 

celodenní péče o dítě v rozsahu 14 dnů, která může být zajištěna pouze u dětí 

starších dvou let. 18 respondentů (35%) uvedlo, že zvažují využívání této 

služby, přičemž v rámci možnosti doplnění jakým způsobem by měla být tato 

služba zajištěna, uvedli dětský tábor či ozdravný pobyt. Zbývajících  

33 respondentů (65%) označilo, že nezvažují využívání této služby. 

 

 

Tabulka č. 20 Složení respondentů dle toho, zda zvažují využívání péče  

o dítě v rozsahu 14 dnů 

Složení respondentů dle toho zda zvažují využívání péče o dítě v 

rozsahu 14 dnů 

Varianty odpovědí Počet Relativní četnost v % 

Ano 18 35 

Ne 33 65 
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Graf č. 16 Složení respondentů dle toho, zda zvažují využívání péče o dítě 

v rozsahu 14 dnů 

 

 

 

 

 

S ohledem na změny ve financování pěstounské péče dané novelou zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí, byli respondenti dotazováni, jak vnímají výši 

finanční podpory pěstounské péče ze strany státu. 17 respondentů (34%) 

označilo výši finanční podpory za uspokojivou, 15 respondentů (30%) pak za 

dobrou a 11 respondentů (22%) za dostatečnou. Mezi nejméně bodovanými 

možnostmi zůstaly krajní varianty, kdy 4 respondenti (8%) označilo výši 

finanční podpory pěstounské péče ze strany státu za výbornou a pouze 3 

respondenti (6%)  za minimální.  
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Tabulka č. 21 Složení respondentů podle vnímání výše finanční podpory 

pěstounské péče ze strany státu 

 

Složení respondentů podle vnímání výše finanční podpory 

pěstounské péče ze strany státu 

Varianty 

odpovědí 
Počet 

Relativní 

četnost v % 

minimální 3 6 

dostatečnou 11 22 

dobrou 15 30 

uspokojivou 17 34 

výbornou 4 8 

 

 

 

 

Graf č. 17 Složení respondentů podle vnímání výše finanční podpory      

pěstounské péče ze strany státu 
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Dvacátou otázkou bylo zjišťováno, zda byli respondenti dostatečně 

informování o změnách v oblasti pěstounské péče v souvislosti s novelou 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Všech 51 respondentů uvedlo, že o 

změnách byli dostatečně poučeni od sociálního pracovníka. 

Poslední otázka byla zaměřena na zjištění, zda pěstounům ve stávající 

nabídce služeb v rámci dohod o výkonu pěstounské péče chybí nějaká 

služba, která by jim pomohla zlepšit výkon pěstounské péče.  Varianty 

možných odpovědí byly ano a ne, přičemž u otázky ano, bylo požadováno 

doplnění, o jakou službu by se mělo jednat. Pouze  

2 respondenti (4%) označili, že je jiná služba, která by jim pomohla zlepšit 

výkon pěstounské péče, přičemž byla respondenty doplněna fyzická pomoc 

v domácnosti. Zbylých 49 respondentů (96%) se nedomnívá, že jim jiná služba 

mimo stávajících pomohla zlepšit výkon pěstounské péče.  

 

 

 

Tabulka č. 22 Složení respondentů dle toho, zda se domnívají, že je jiná 

služba, která by jim pomohla zlepšit výkon pěstounské péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení respondentů dle toho, zda se domnívají, že je jiná 

služba, která by jim pomohla zlepšit výkon pěstounské péče 

Varianty odpovědí Počet Relativní četnost v % 

Ano 2 4 

Ne 49 96 
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Graf č. 18 Složení respondentů dle toho, zda se domnívají, že je jiná služba, 

která by jim pomohla zlepšit výkon pěstounské péče 
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5.4. Diskuze 

Na základě výzkumu došlo k potvrzení či popření stanovených hypotéz. 

 

H1 Domníváme se, že většina pěstounů je příbuzným dítěte, které mají 

v pěstounské péči. 

Hypotéza H1 byla potvrzena, z 51 respondentů se ve 31 případech jednalo 

o pěstounskou péči příbuzenskou (nezprostředkovanou) a ve 20 případech o 

profesionální (zprostředkovanou) pěstounskou péči. Relativní četnost je mezi 

respondenty 61% příbuzenská forma pěstounské péče, 39% profesionální 

pěstounská péče.  

Potvrzení této hypotézy vypovídá o tom, že větší část pěstounů zaujímají 

blízké osoby dítěte.  

H2 Domníváme se, že většina pěstounů má uzavřenu dohodu s OSPOD dle 

místa svého trvalého bydliště. 

Hypotéza H2 byla potvrzena, 37 respondentů uvedlo, že dohodu o výkonu 

pěstounské péče mají uzavřenu s OSPOD dle místa svého trvalého bydliště, 

což je 72%. 9 respondentů pak označilo neziskovou organizaci (18%) a 5 

respondentů označilo OSPOD dle místa trvalého bydliště dítěte (10%).  

K potvrzení hypotézy došlo především s ohledem na to, že prvotní zákonná 

povinnost k uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je dána úřadu obce 

s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště pěstounů. Navíc při 

uzavírání dohod u stávajících pěstounských rodin v průběhu roku 2013 

nemusel být k dispozici takový rozsah neziskových organizací, které by měly 

pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Domnívám se však, že 

do budoucna budou pěstouni více uzavírat dohody s neziskovými 

organizacemi, protože ty jim budou schopny zajistit širší spektrum nabízených 

služeb. Počet uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče s OSPOD dle místa 

trvalého bydliště pěstounů je také dán tím, že většina pěstounů má děti 
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v pěstounské péči nahlášené v místě svého trvalého bydliště, a tudíž dohodu 

uzavřeli z důvodu toho, aby nedošlo ke změně sociálního pracovníka, příp. 

k střídání více pracovníků v jejich rodině.  

 

H3Domníváme se, že u většiny dětí v pěstounské péči neprobíhá kontakt dítěte 

s biologickým rodičem.  

Hypotéza H3 byla popřena, což je s ohledem na úskalí kontaktů dětí 

v pěstounské péči s biologickým rodičem překvapující. Většina respondentů  

29 uvedla, že dítě je v kontaktu se svým biologickým rodičem, což je 57%, 

přičemž zbývajících 22 respondentů (43%) uvedla, že kontakt s biologickým 

rodičem neprobíhá.  

Vyšší počet probíhajících kontaktů může být dán tím, že z respondentů je 

vyšší počet příbuzných dítěte a v rámci rodiny bývá snazší průběh kontaktů a 

to především s ohledem na identifikaci na roli prarodiče, tety či strýce dítěte, 

než je tomu u profesionální pěstounské péče. Navíc může být i v rámci rodiny 

přítomna větší shovívavost vůči patologickému chování rodičů než tomu bývá 

u profesionálních pěstounů, u kterých je mnohdy přítomná i obava z toho, aby 

o dítě svěřené do pěstounské péče nepřišli.  

 

H4 Domníváme se, že většina pěstounů by nepřijala dítě do pěstounské péče na 

přechodnou dobu. 

Hypotéza H4 byla potvrzena. 43 respondentů (86%) uvedlo, že by 

neuvažovalo o přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, pouhých 

8 respondentů (16%) by zvažovalo přijetí dítěte v rámci této formy pěstounské 

péče. 

Potvrzení hypotézy bylo očekáváno především s ohledem na specifičnost 

pěstounské péče na přechodnou dobu. Výsledky šetření však mohly být 
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ovlivněny i složením respondentů, kdy vyšší počet činila příbuzenská 

pěstounská péče.  

 

H5 Domníváme se, že většina pěstounů nevyužívá služeb pěstounské péče 

vyjma zajištění péče v rozsahu minimálně 14 dnů. 

Tato hypotéza byla zaměřena především na zjištění, zda je ze strany 

pěstounů využíváno psychologických, terapeutických či jiných odborných 

služeb vyjma zajištění péče o dítě v rozsahu minimálně 14 dnů.  

Tato hypotéza byla také potvrzena.  Pouze 13 respondentů (25%) uvedlo, 

že zvažuje využívání těchto služeb, 38 respondentů (75%) uvedlo, že nikoliv.  

S ohledem na zjištění v následující otázce dotazníku, kdy většina 23 

respondentů (56%) označila výběr stávajících psychologických, terapeutických 

a jiných odborných služeb jako dostatečný, se nejeví jako důvod nezvažování 

využívání odborných služeb jejich nedostatečnost. 8 respondentů (20%) pak 

uvedlo, že nevnímá počet služeb jako dostatečné a 10 respondentů (24%) 

označilo, že neví, zda jsou služby dostatečné či nikoliv. 

Při následném dotazu na to, zda respondenti aktuálně v době dotazníkové 

šetření využívají některé z výše uvedených služeb, uvedlo 39 respondentů 

(76%) nikoliv a pouze 12 respondentů (24%), že těchto služeb využívají. Tento 

výsledek by poukazoval na aktuální bezproblémovost průběhu pěstounské 

péče. Může se však jednat i o nepřiznání si již přítomných problémů 

v pěstounské péči. Právě přiznání problémů bývá pro pěstouny těžké s ohledem 

na to, že je často vnímají jako vlastní selhání. 

Zároveň bylo návazným dotazem zjišťováno, zda respondenti vnímají 

nabízené služby jako dosažitelné (vzhledem ke vzdálenosti, volným kapacitám 

apod.). Z výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 39 respondentů 

(76%) nevnímá výše uvedené služby jako dosažitelné, přičemž jako důvod 

respondenti uvedli časové možnosti, kdy si musí brát k zajištění služeb 
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dovolenou a vzdálenost, kdy odborná pomoc je pouze ve větších městech. 

Zbývajících 12 respondentů (24%) označilo nabízené služby za dosažitelné. 

Překvapující bylo zjištění, že respondenti nevnímají špatnou dosažitelnost 

s ohledem na volné kapacity těchto služeb, což může být dáno tím, že je jim ve 

spolupráci s OSPOD či neziskovou organizací zajištěno přednostní místo 

v těchto službách.  

S ohledem na doplňující dotazy vyplývá, že zvažování využívání odborných 

služeb v rámci dohody o výkonu pěstounské péče je dán především 

bezproblémovostí aktuálního fungování pěstounských péčí a vnímáním špatné 

dosažitelnosti těchto služeb.  

 

H6 Domníváme se, že většina pěstounů nevnímá školení jako přínosná pro 

výkon pěstounské péče. 

Hypotéza H6 byla popřena, většina respondentů vnímá povinná školení 

pěstounů jako přínosná.  V rámci výsledků výzkumu bylo zjištěno, že 21 

respondentů (41%) uvedlo, že jsou pro ně školení přínosná, 16 respondentů 

(28%) uvedlo, že nemůže posoudit přínosnost školení a 14 respondentů (31%) 

uvedlo, že pro ně školení přínosná nejsou.  

Přínosnost školení může ovlivňovat setkávání pěstounů v rámci těchto 

školení či dotazníková šetření na zjištění jaké téma by pěstouni v rámci 

problematiky pěstounské péče uvítali.  
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H7 Domníváme se, že většina pěstounů vnímá finanční zajištění pěstounské 

péče ze strany státu jako dostatečné. 

Hypotéza H7 byla popřena.  Nejvíce 17 respondentů (34%) označilo 

finanční zajištění pěstounské péče ze strany státu za uspokojivou. 15 

respondentů (30%) za dobrou a 11 respondentů (22%) za dostatečnou. Pouze 4 

respondenti (8%) označili finanční podporu státu za výbornou a 3 respondenti 

za minimální (6%). Ze zjištěných výsledků lze konstatovat, že většina 

respondentů vnímá finanční zajištění pěstounské péče ze strany státu jako 

vyhovující.  

 

H8 Domnívám se, že většina pěstounů byla dostatečně informována se 

změnami v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Hypotéza H8 byla zcela potvrzena. Všech 51 respondentů (100%) uvedlo, 

že bylo dostatečně informováno o změnách v oblasti pěstounské péče 

v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Z potvrzení této 

hypotézy vyplývá, že sociální pracovníci pracující s pěstounskými rodinami 

měli dostatek informací v souvislosti se změnou zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí a tyto informace předávali pěstounským rodinám.  

5.5. Závěr 

V rámci výzkumu bylo potvrzeno 5 hypotéz. Jednalo se o hypotézy, kdy 

většina pěstounů je příbuzným dítěte, většina pěstounů má uzavřenu dohodu  

o výkonu pěstounské péče dle místa svého trvalého bydliště, většina pěstounů 

by nezvažovala přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, většina 

pěstounů nevyužívá psychologických, terapeutických či jiných odborných 

služeb a většina pěstounů byla dostatečně informována sociálním pracovníkem 

v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  
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Popřeny byly tři hypotézy, které se domnívaly, že u většiny dětí 

v pěstounské péči neprobíhá kontakt s jejich rodiči, povinná školení pěstounů 

nejsou pěstouny vnímána jako přínosná a finanční zajištění pěstounské péče  

ze strany státu vnímají pěstouni jako dostatečné.    

Přínosné bylo vyjma potvrzení hypotéz především jejich popření. S ohledem 

na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou kladně oceňovány školení 

pěstounů či finanční zajištění pěstounské péče ze strany státu, které většina 

respondentů označila oproti předpokladu hypotézy za uspokojivé.  

V rámci dotazníkového šetření bylo zajímavé zjištění věkového rozmezí 

respondentů, kdy nejvíce jich tvoří věková skupina 60 – 70 let. Lze 

předpokládat, že toto značí převážně příbuzenskou pěstounskou péči, kdy jsou 

pěstouni prarodiče dítěte. Dalším zajímavým zjištěním bylo v rámci 

výzkumného šetření zjištění, že většina pěstounů přijala do pěstounské péče 

před nástupem do základní školy, tedy ve věku 0 – 6 let. Z tohoto zjištění by se 

dalo usuzovat, že selhávání rodiny se projeví většinou již v nízkém věku dítěte. 

Z otázky zaměřené na délku stávající pěstounské péče lze konstatovat, že u 

většiny respondentů se jedná o pěstounskou péči, která trvá delší dobu. 

Zajímavé bylo také zjištění, že žádný z respondentů nezvažuje využití 

krátkodobé pomoci v péči o dítě. Většina respondentů se také nedomnívá, že 

by jim nějaká jiná služba pomohla zlepšit výkon pěstounské péče. Pouze 2 

respondenti (4%) uvedli, že by jim pomohla fyzická pomoc v domácnosti, 

jakým způsobem by měla být tato služba zajišťována, však blíže 

nespecifikovali.  
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V rámci výsledků dotazníkového šetření by mělo být pro praxi zřejmé 

především zlepšení dosažitelnosti psychologických, terapeutických či jiných 

odborných služeb či zvážení možnosti fyzické pomoci v domácnosti, která by 

mohla být především u větších pěstounských rodin či pěstounské péči 

prarodičů vhodná. Z osobní zkušenosti kladně hodnotím především výsledek 

šetření týkající se přínosnosti povinných školení pěstounů, protože tato byla 

s účinností novely vnímána zpočátku pěstouny negativně.  

Ze závěrů výzkumu lze konstatovat, že pěstouni vnímají změny 

v souvislosti s výkonem pěstounské péče kladně.  
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Závěr 

 

 

Diplomová práce s názvem Pěstounská péče je věnována pěstounské péči 

z pohledu legislativních změn vycházejících z novelizace zákona  

o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

a nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který zahrnuje i právo rodinné. 

Mezi hlavní cíle legislativních změn patřila právě podpora náhradní rodinné 

péče a tedy i pěstounské péče. Pro vypracování práce bylo také čerpáno 

z odborné literatury a článků i vlastních zkušeností z této oblasti.  

Práce pojednává přes vymezení základních pojmů, o stručném historickém 

vývoji pěstounské péče, kdy převážně 50. léta 20. století velmi negativně 

zbrzdila vývoj pěstounské péče v tehdejší Československé socialistické 

republice. Následně především vlivem předních českých odborníků (Matějček, 

Langmajer) dochází k upřednostnění rodinné péče před péčí kolektivní a 

vzniku SOS dětských vesniček. Dále se pak práce věnuje formám náhradní 

výchovné péče a náhradní rodinné péče. Samostatná kapitola je věnována 

pěstounské péči v České republice, kde jsou rozpracovány formy pěstounské 

péče, finanční podpora pěstounské péče, právům a povinnostem pěstounů, 

poručníků a osob v evidenci, procesu zprostředkování pěstounské péče, 

úskalím pěstounské péče a shrnutí aktuální situace pěstounské péče v ČR. 

Diplomová práce dále obsahuje kvantitativní výzkum mezi pěstouny zaměřený 

především na vnímání změn v oblasti pěstounské péče.  

Hlavním cílem práce bylo zmapování přínosů pro fungování pěstounské 

péče v ČR. Za hlavní přínosy změn v oblasti pěstounské lze považovat snahu o 

profesionalizaci pěstounské péče. Odměna pěstouna je nově pojímána jako 

příjem ze závislé činnosti. Dále byla zřízena nová dávka pěstounské péče tzv. 

příspěvek při ukončení pěstounské péče. V rámci kvantitativního 
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sociologického výzkumu bylo zjištěno, že většina respondentů považuje 

finanční podporu pěstounské péče ze strany státu jako uspokojivou. Pěstouni 

musí mít nově uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, ze které vyplývají 

jejich práva a povinnosti. V rámci těchto dohod mají pěstouni povinnost se 

vzdělávat, přičemž z kvantitativního výzkumu vyplývá, že jsou tato školení 

hodnocena respondenty jako přínosná. Zajisté je přínosné i setkávání pěstounů 

v rámci těchto školení, kdy si mohou předávat své zkušenosti. 

 Přestože lze konstatovat, že výběr služeb pro pěstounské rodiny se 

postupně rozšiřuje. Z odpovědí respondentů vyplývá, že zatím není velký 

zájem o psychologické, terapeutické ani jiné odborné služby. Využívána bývá 

nejvíce služba, při které je pěstounům zajišťována péče o dítě v rozsahu 

minimálně 14 dnů. Tato služba je zajišťována úhradou dětských táborů či 

jiných pobytů. Jako nevyužívaná služba v rámci výzkumu byla označena 

krátkodobá péče o svěřené dítě. Jako pozitivní lze označit, že většina pěstounů 

uvedla, že dítě v jejich péči se stýká se svým biologickým rodičem. 

S legislativními změnami došlo k rozběhnutí pěstounské péče na 

přechodnou dobu. Dořešeno bylo financování této formy pěstounské péče a 

postup při umísťování dítěte do PPPD. Z výzkumného šetření však bylo 

zjištěno, že pouze zlomek běžných pěstounů, by zvažoval přijetí dítěte do péče 

na přechodnou dobu. Z čehož je patrné, že i samotní pěstouni hodnotí 

pěstounskou péči na přechodnou dobu jako specifickou službu. 

Z teoretické části diplomové práce i z kvantitativního výzkumu tak vyplývá, 

že změny v oblasti pěstounské péče jsou přínosné a vnímají je tak i samotné 

pěstounské rodiny. Podpora pěstounských rodin je velmi důležitá, protože se 

opravdu nejedná o běžnou péči poskytovanou běžným dětem. Děti, které do 

pěstounské péče přichází, mají svá specifika, stejně tak má i svá specifika 

pěstounská péče, proto tomuto tématu byla věnována celá kapitola. 
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Příloha č. 1 Kazuistika Anetka a Anička 

Kazuistiku Anetky a Aničky uvádím jako příklad dobré praxe.
109

 

Osobní anamnéza: 

Jméno: Aneta 

Narozena 2002 

Bydliště: Praha  

Důvod evidence: zneužívání OPL matkou 

Jméno: Anna 

Narozena 2002 

Bydliště: Praha  

Důvod evidence: zneužívání OPL matkou, psychiatrické onemocnění 

matky, závislost na alkoholu matky 

 

Rodinná anamnéza: 

Matka: Petra 

Narozena: 1977 

Bydliště: Praha 

Otec: v rodném listě neuveden, matce i nezletilým znám, s matkou žije  

               ve společné domácnosti 

Sourozenci: 0 

Ostatní příbuzní: babička (matka matky) 

 

 

                                                
109

 Veškerá data, jména i místa jsou v kazuistice s ohledem na ochranu osobních údajů 

pozměněna či nejsou specifikována. Z tohoto důvodu nejsou ani uváděny přesné názvy 

institucí ani odborníků, kteří byli či jsou v případu zainteresováni. 
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V roce 2002 je obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen OSPOD) 

informován o narození Anety z porodnice z důvodu přítomnosti kanabionidů 

v moči matky, zároveň byl u matky zjištěn abusus nikotinu a alkoholu. 

Přítomnost kanabionidů pak byla přítomna i ve smolce dítěte. 

Matka v porodnici uvedla, že trpí depresivním syndromem, pro který je 

psychiatricky léčena, a pobírá plný invalidní důchod. Během pobytu  

v porodnici, byla matka vyšetřena psychiatrem. V závěru psychiatrické zprávy 

je uvedeno, že matka trpí organickou poruchou osobnosti, pro kterou je 

medikována. 

Matka žije se svým druhem v chatě v zahrádkářské kolonii, sama udává, že 

jí tento styl života vyhovuje. Otcem nezletilé je její druh, který nebude zapsán 

v rodném listu, protože je cizinec a nemá vyřízeny potřebné doklady. 

Dlouhodobě je bez stálého zaměstnání.  

S ohledem na psychický stav matky a ne zcela vhodné podmínky pro pobyt 

matky s Anetkou v místě jejího bydliště byl matce doporučen zácvik 

s nezletilou v kojeneckém ústavu. Matka s pobytem s dcerou v kojeneckém 

ústavu souhlasila, a to i přes negativní názor jejího druha na tento pobyt.  

Ze zácvikového pobytu v kojeneckém ústavu je matka s dcerou propuštěna 

po uplynutí šestinedělí.  Závěrečné stanovisko kojeneckého ústavu bylo kladné, 

matka péči o dceru v jejich zařízení zvládala. Před propuštěním matky 

z kojeneckého ústavu udělal druh matky na chatě nutné úpravy – zavedení 

vody apod.  

Rodina byla následně dlouhodobě sledována ze strany OSPOD. Matka 

zároveň dochází ambulantně do zařízení zabývajícího se drogovou 

problematikou s ohledem na zjištěné experimentování s omamnými a 

psychotropními látkami (dále jen OPL). Nezletilá se vyvíjela v  pořádku, v péči 

o ní nebyly zjištěny závažnější závady ze strany OSPOD ani ošetřujícího 

pediatra. 
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V roce 2004 matka sdělila OSPOD, že očekává narození druhého dítěte. 

Otcem dítěte je opět její druh, který stále nemá vyřízené doklady ani 

pravidelný příjem. Matka uvedla, že má finanční problémy, nemá ani 

zaplacenou elektřinu. Zároveň byla ukončena spolupráce matky se zařízením 

zabývající se drogovou problematikou s ohledem na dlouhodobě negativní 

testy na OPL. 

V roce 2005 porodila matka druhou dceru Annu. Po dobu pobytu matky 

v porodnici zajišťoval péči o Anetu druh matky. Spolupráce s rodinou ze strany 

OSPOD nadále pokračovala. Dále byla zapojena i nestátní nezisková 

organizace, která se zaměřuje na sanaci rodiny. Situace v rodině se však příliš 

neměnila, především pokud se týkalo podmínek pro bydlení, kdy stále nedošlo 

k rekonstrukci chaty. Druh matky byl nadále bez stálého příjmu i bez dokladů a 

to i přesto, že mu ze strany OSPOD bylo opakovaně poskytováno poradenství, 

předán kontakt na sociálního kurátora apod. S ohledem na to nebyl zapsán jako 

otec ani u jedné z nezletilých.  

V průběhu roku 2006 obdržel OSPOD několik oznámení na špatnou péči 

matky, děti mají běhat po lese neoblečené, bytové poměry mají být naprosto 

nevyhovující, matka i její druh mají nadměrně užívat alkohol a marihuanu. 

S matkou řešeny bytové podmínky, udržování pořádku, dále i péče o 

nezletilé – vhodné oblečení, obuv apod., ale i přihlášení nezletilé Anety do 

blízké mateřské školy jak ze strany OSPOD, tak i neziskové organizace. Matka 

si začala stěžovat na agresi vůči ní ze strany jejího druha, který jí měl 

napadnout. V době napadení měl být druh matky pod vlivem alkoholu. Na 

dotaz sociální pracovnice matka negovala napadání ze strany svého druha 

v minulosti. Zároveň popírala i známky jakékoliv agrese vůči nezletilým. Při 

jejím napadení, ale byly obě nezletilé přítomny. Matce byly předány kontakty 

na zařízení pro pomoc obětem domácího násilí. Matka sdělila, že je 

kontaktovat nebude, protože jí druh napadl pouze jedenkrát. K  užívání matka 
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uvedla, že si dají víno nebo pivo, nadměrné užívání negovala, marihuanu 

užívají pouze příležitostně.  

Při dalších sociálních šetřeních nebyly na matce zjištěny známky domácího 

násilí a ani známky opilosti či užití marihuany. Při dotazech matka opakovaně 

sdělovala, že k napadání již nedochází. Zároveň matka zajistila nástup Anety 

do MŠ. Matka sama uvedla, že Aneta mateřskou školu potřebuje, protože jí 

chybí s ohledem na lokalitu, kde bydlí kontakt s dětmi. Mateřská škola 

následně hodnotila péči matky o nezletilou jako dobrou. Nezletilá ve školce 

prospívala, dobře se adaptovala, nerada ze školky odcházela, matce při 

odchodech z MŠ vzdorovala, matka musela dceru k odchodu ze školky delší 

dobu přemlouvat.  

Matka i její druh se začali snažit zlepšit podmínky na chatě. Upravili 

prostory v přízemí chaty. Potřeba byla ještě opravit střechu a zaizolovat chatu 

tak, aby rodina mohla začít využívat i podkroví chaty.  

V roce 2008 zaznamenal OSPOD další znaky domácího násilí, kdy již 

došlo k vážným zraněním matky. Při prvním zaznamenaném útoku bylo  

OSPOD matce i nezletilým zajištěno azylové bydlení v azylovém domě 

s utajenou adresou zařízení pro pomoc obětem domácího násilí. Matka se však 

po třech dnech azylový dům opouští a s dětmi opětovně vrátila k druhovi. 

S ohledem na stupňující se domácí násilí, ke kterému docházelo za 

přítomnosti nezletilých, dále pak na to, že matka i její druh byli také častými 

konzumenty alkoholu a marihuany, kdy matka navíc k tomu užívala 

psychiatrickou medikaci, byl vzhledem ke zhoršující se situaci v rodině podán 

OSPOD návrh na nařízení soudního dohledu nad rodinou. Navíc nestátní 

nezisková organizace s matkou ukončila spolupráci z důvodu matčiny 

nespolupráce s nimi.  

 Počátkem roku 2009 byla matka opětovně brutálně napadena druhem tak, 

že musela být hospitalizována. Nezletilé byly následně umístěny na základě 
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předběžného opatření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Později byly nezletilé svěřeny do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc na základě soudního rozsudku. Řízení o nařízení soudního dohledu bylo 

s ohledem na nové skutečnosti zastaveno.  

Nezletilé se zpočátku na pobyt v zařízení hůře adaptovaly, což bylo dáno i 

tím, že se hůře zapojovaly do dětského kolektivu, také měly problémy 

v komunikaci s personálem zařízení, toto plynulo z toho, že děti byly zvyklé na 

omezený počet osob a neměly žádné kamarády, vyjma kolektivu, který znala 

Aneta z mateřské školy.  

Při návštěvách matky v zařízení z ní byl opakovaně cítit alkohol, známky 

opilosti však nejevila. Později došlo k situaci, kdy byly nezletilé přivedeny do 

ZDVOP známou matky, protože matka byla tak opilá, že nebyla schopna děti 

do zařízení vrátit.  

Děti byly vráceny ve velmi zanedbaném stavu. S ohledem tuto situaci a 

matčin stav byly ze strany OSPOD i ZDVOP zastaveny propustky v místě 

bydliště matky, docházelo pouze k návštěvám matky v zařízení. Matka také 

opakovaně nezletilým slibovala věci, které nebyla schopná splnit, čímž dívky 

velmi trpěly.  

S matkou dále řešena ze strany OSPOD i ZDVOP závislost na alkoholu a 

marihuaně. Matka souhlasila, že podstoupí léčbu pro závislost na alkoholu. 

Matka na léčbu nastoupila. Léčba však byla opakovaně z disciplinárních 

důvodů ukončena.  

Z psychologického vyšetření nezletilých ze ZDVOP: „na neznámou 

situaci nebo osobu reagovaly nezletilé inhibicí, emočním stažením a 

komunikací výhradně úsměvem, což bylo neadekvátní k situaci. Vlivem 

nevhodné výchovy měly nezletilé zpočátku výrazné obtíže s adaptací v zařízení, 

kdy na neznámou situaci reagovaly nezletilé inhibicí, emočním stažením a 

komunikací výhradně úsměvem, přestože byl zcela neadekvátní situaci. Anička 
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dále reagovala regresivním chováním. Anetka spíše zaujímala negativní postoj, 

kdy se vztahovala k matce, což jí nebylo z jejího pohledu opětováno. 

Doporučována byla náhradní forma péče s ohledem na dobu umístění 

nezletilých v ZDVOP, kdy nedošlo k žádné změně na straně matky a 

dlouhodobým pobytem dívek v zařízení dochází k prohlubování jejich citové 

deprivace.“ U obou dívek byl zjištěn nadprůměrný intelekt, jedná se o 

pohybově i výtvarně nadané dívky, jsou zdravé, s ničím se neléčí.   

Matka s případným svěřením nezletilých do pěstounské péče posléze 

souhlasila, přála si však, aby mohla dcery navštěvovat. Matka byla OSPOD 

ujištěna, že kontaktům v rámci pěstounské péče bude docházet, zároveň však 

byla upozorněna, že její kontakty nebudou s dcerami možné, pokud bude pod 

vlivem alkoholu. Opětovně byla matce navrhována léčba pro závislost na 

alkoholu. Nezletilé byly nahlášeny na příslušný krajský úřad jako děti vhodné 

do náhradní rodinné péče. 

V druhé polovině 2010 byla pro nezletilé nalezena vhodná pěstounská 

rodina. Rodina má dva vlastní chlapce, kteří jsou přibližně stejně staří jako 

nezletilé. Pěstoun pracuje jako manažer, pěstounka v neziskové organizaci na 

pomoc dětem. Nezletilé se dobře na pěstouny i jejich děti navázaly a přešly do 

jejich faktické péče až poté, co samy uvedly, že by u nich chtěly bydlet. 

Nezletilé byly následně svěřeny do předpěstounské péče žadatelům. Žadatelé si 

následně podali návrh k soudu na svěření nezletilých do pěstounské péče.  

Matka byla s pěstouny seznámena při společném jednání na OSPOD, 

vzájemně byla předána telefonní čísla. Domluvena byla také pravidla pro 

telefonické kontaktování nezletilých – 1x v týdnu určeny dny a hodina. 

Ohledně prvních kontaktů matky s dětmi bylo domluveno, že proběhnou 

v zařízení neziskové organizace v místě jejich bydliště, s čímž matka i pěstouni 

souhlasili. Další návštěvy pak probíhaly za přítomnosti pěstounky v místě 
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jejich bydliště, ale na neutrální půdě – cukrárna s dětským koutkem, což matce, 

nezletilým i pěstounům vyhovovalo. 

Adaptace nezletilých v pěstounské rodině proběhla velmi dobře, problémy 

způsobovala pouze zvýšená nemocnost nezletilých. Nezletilé dostaly možnost 

volby místnosti, kde chtějí mít dětský pokoj. S vlastními chlapci pěstounů 

vycházejí dobře, chlapci dívky přijaly. Matka nezletilé pravidelně dle domluvy 

telefonicky kontaktuje, domluveny byly i další návštěvy. Problémem zůstala 

vzdálenost pěstounské rodiny od bydliště matky a to především s ohledem na 

finanční situaci matky. 

Při návštěvách i telefonních hovorech matka opětovně nezletilým slibovala 

věci, které nebyla schopna splnit. Jednalo se například o to, že již má opravenu 

chatu, že už nepije či se půjde léčit nebo že si je k sobě opět vezme.   

Anetka nastoupila do první třídy, Anička do mateřské školy v místě bydliště 

pěstounů. Obě dívky v pěstounské rodině velmi dobře prosperují. V rodině 

pěstounů jsou prováděna pravidelná sociální šetření ze strany OSPOD 1x za 6 

měsíců, ze strany nestátní neziskové organizace, se kterou mají pěstouni 

uzavřenu dohodu každé 2 měsíce.  

 Obě nezletilé navštěvují ZŠ v místě bydliště pěstounů. Obě jsou ve škole 

nejen velmi spokojené, ale i úspěšné. Ve škole chodí na obědy a navštěvují 

družinu. S ohledem na nadání nezletilých navštěvují taneční a výtvarný 

kroužek.  

Kontakty dívek s matkou probíhají 1x za tři měsíce na neutrálním prostředí 

v místě bydliště pěstounů. Matka opětovně dětem slibuje nereálné, že má již 

téměř vše v pořádku a bude si je moci vzít. U dívek toto vyvolává velký 

zmatek ve vnímání celé reality. Přestože matka byla pěstounkou opakovaně 

žádána, aby dětem neslibovala to, co nemůže splnit, protože to u dívek 

vyvolává nejistotu, činí tak matka nadále. S ohledem na to bylo s pěstounkou a 

OSPOD domluveno, že pěstouni přijedou s dívkami do jejího na návštěvu 
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k matce, aby si samy mohly zmapovat životní situaci své maminky a ověřit si, 

která tvrzení jsou pravdivá a která nikoliv. Dívky byly nadšené, že se pojedou 

podívat domů. Matka s návštěvou pěstounů s dcerami v místě svého bydliště 

také souhlasila.  

 Z návštěvy v místě bydliště matky: Matka přichystala občerstvení, 

nádobí si zapůjčila od sousedů. V chatě byl provozní pořádek, bylo znát, že se 

matka opravdu snažila, chystala a uklízela. Chata je velmi skromně vybavena, 

nyní je odpojena elektřina, pro neplacení, teče zde tak pouze studená voda. 

Chata je vytápěna kamny na tuhá paliva. Matka sdělila, že se občasně posilní 

větším množstvím alkoholu, aby jí nebyla zima. Také zde opět bydlí její druh, 

který byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, matka si postěžovala, že jí 

občas fyzicky napadl. Při návštěvě přítomen nebyl. Pěstouni se s matkou dále 

domluvili, že pokud budou mít cestu do Prahy, přivezou sebou i dívky, aby se 

mohly vidět. Dívky následně pěstounům sdělovaly, že byly rády, že viděly, jak 

maminka bydlí.   

Shrnutí: 

Tento případ vnímám jako příklad dobré praxe především s ohledem na: 

- snahu o sanaci rodiny, 

- seznámení pěstounů a matky na půdě OSPOD, 

- probíhající kontakty nezletilých s matkou, 

- spolupráci pěstounů s matkou, 

- ztotožnění pěstounů se svou rolí náhradních rodičů, 

- podporu dívek v pěstounské rodině v jejich nadání i vzdělávání, 

- korekční zkušenost nezletilých se sděleními matky (návštěva v místě 

bydliště matky). 

 Za negativum v řešení případu lze označit vzdálenost pěstounské rodiny 

od bydliště matky, kterým jsou limitovány kontakty matky s nezletilými 

především s ohledem na finanční situaci matky. Pěstounská rodina, která má 
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vzdálené bydliště byla volena z důvodu nemožnosti zajištění vhodné 

pěstounské rodiny v bližší oblasti z důvodu nedostatku zájemců o pěstounskou 

péči.  
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Příloha č. 2 Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Zuzana Kašpárková a jsem studentkou Univerzity Karlovy, 

Evangelické teologické fakulty navazujícího magisterského oboru Křesťanská 

humanitární a pastorační práce – diakonika.  

Dotazník, který Vám předkládám, bude součástí mé diplomové práce, jejíž 

téma je „Pěstounská péče“. Ve své práci se zaměřuji na pěstounskou péči 

obecně ale především také na změny související s novelou zákona o sociálně 

právní ochraně dětí, který se ve velké míře dotkl právě pěstounských rodin. 

Tento dotazník bude sloužit k vyhodnocení předem zadaných hypotéz 

výzkumu, proto se na Vás obracím s prosbou o jeho vyplnění.  

Veškeré údaje jsou anonymní a jsou určeny pouze ke zpracování výzkumu 

v rámci mé diplomové práce.  

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu.  

 

Údaje o respondentovi: 

1. Pohlaví:  

 

a) žena, 

b) muž. 

 

2. Věk: 

  

a) 20 – 30 let 

b) 30 – 40 let 

c) 40 – 50 let 

d) 50 – 60 let 

e) 60 – 70 let 

f) 70 a více let. 

 

3. Dosažené vzdělání: 

 

a) základní škola, 

b) střední odborné učiliště, 

c) střední odborné učiliště s maturitou, 

d) střední škola, 

e) vyšší odborná škola, 

f) vysoká škola – bakalář, 

g) vysoká škola – magistr, 

h) doktorandské vzdělání.  
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Dotazník k pěstounské péči: 

4. Máte dítě v pěstounské péči: 

 

a) ano, 

b) ne. 

 

5. Ve vztahu k dítěti, které máte v pěstounské péči, jste: 

 

a) profesionálním pěstounem, 

b) příbuzným dítěte. 

 

 

6. V jakém věku bylo dítě, když jste jej převzali do péče: 

 

a) 0 – 1 rok, 

b) 1 – 3 roky, 

c) 3 – 6 let. 

d) 6 – 10 let, 

e) 10 – 14 let, 

f) 14 – 18 let. 

 

 

7. Jak dlouho je aktuálně dítě ve Vaší péči: 

 

a) 0 – 1 rok, 

b) 1 – 3 roky, 

c) 3 – 6 let. 

d) 6 – 10 let, 

e) 10 – 14 let, 

f) 14 – 18 let. 
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8. Důvod umístění dítěte do pěstounské péče: 

 

a) rodiče zemřeli, 

b) rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, 

c) zanedbávání, týrání či zneužívání dítěte, 

d) špatné socioekonomické podmínky rodiny, 

e) rodiče dítě opustili. 

f) rodiče dlouhodobě nezvládali péči o dítě, 

g) dítě si nepřálo nadále zůstat v péči svých rodičů, 

h) případně doplňte jiný důvod. 

 

 

9.  Probíhá kontakt dítěte s jeho biologickým rodičem: 

 

a) ano, 

b) ne. 

 

 

10. Dohodu o výkonu pěstounské péče máte uzavřenou s: 

 

a) oddělením sociálně právní ochrany dětí dle místa svého trvalého 

bydliště, 

b) oddělením sociálně právní ochrany dětí dle místa trvalého bydliště 

dítěte, 

c) neziskovou organizací. 

 

11. Zvažovali byste přijetí dítěte do tzv. pěstounské péče na přechodnou 

dobu? 

 

a) ano, 

b) ne.  

 

12. Zvažujete využívání psychologických, terapeutických či jiných 

odborných služeb? 

 

a) ano, 

b) ne. 
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13. Vnímáte výběr těchto služeb jako dostatečný: 

 

a) ano, 

b) ne,  

c) nevím. 

 

 

14. Využíváte již některé z těchto služeb: 

 

a) ano, 

b) ne. 

Pokud jste odpověděli ano, uveďte jaké: 

………………………………………….. . 

 

15. Jsou pro Vás nabízené služby dosažitelné (vzhledem ke vzdálenosti, 

volných kapacit apod.): 

 

a) ano, 

b) ne. 

Pokud jste odpověděli ne, uveďte z jakého důvodu: 

…………………………………………….. . 

 

16. Vnímáte povinná školení pěstounů jako přínosná: 

 

a) ano, 

b) ne. 

17. Zvažujete využití krátkodobé pomoci při péči o svěřené dítě: 

a) ano, 

b) ne. 

Pokud jste odpověděli ano, uveďte jakou formou by mělo probíhat 

…………………………………………………………………………

………….. . 
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18. Zvažujete využívání celodenní péče o dítě v rozsahu 14 dní (možné 

pouze u dětí starších dvou let)? 

a) ano, 

b) ne. 

Pokud jste odpověděli ano, uveďte jakou formou by mělo být 

zajištěno  

…………………………………………………………………………

…………… . 

19.  Jak vnímáte finanční podporu státu pěstounské péče: 

a) minimální, 

b) dostatečnou, 

c) dobrou, 

d) uspokojivou, 

e) výbornou. 

20. Byli jste sociálním pracovníkem dostatečně informováni o změnách 

v oblasti pěstounské péče v souvislosti s novelou zákona o sociálně 

právní ochraně dětí: 

a) ano, 

b) ne. 

21. Je jiná služba, o které se domníváte, že by mohla zlepšit výkon 

pěstounské péče: 

a) ano, 

b) ne. 

Pokud jste uvedli ano, prosím, doplňte jaká 

………………………………………….  . 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 3 Dohoda o výkonu pěstounské péče 

uzavřená podle ustanovení § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí 

 

 

Osoba pečující: 

Paní 

……………………… 

bytem …… 

(dále jen „osoba pečující“)   

 

a 

 

orgán sociálně-právní ochrany dětí: 

Městský úřad ….. 

se sídlem ….. 

zastoupený …… 

(dále jen „OSPOD“) 

 

uzavírají tuto dohodu: 

 

I. 

 

1. Osoba pečující má na základě rozsudku Okresního soudu …, č.j. …., ze 

dne …. (právní moc dne ..) svěřeny do pěstounské péče nezletilé 

sourozence……., nar….., a …….., nar….,. 

 

2. Touto dohodou se upravují podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností 

osoby pečující při péči o svěřené děti. 

 

3. Přílohu dohody tvoří individuální plán ochrany dítěte………… a 

individuální plán ochrany dítěte ………… (dále jen „individuální plán“). 

Individuální plán je dále rozpracováván příslušným OSPOD dle 

vyhodnocování přijatých opatření a dalších činností.  

 

 

II. 
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1. V případě, že na straně osoby pečující nastane některá z překážek 

zajištění osobní péče o svěřené děti podle § 47a odst. 2 písm. a) zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

zavazuje se OSPOD zajistit osobě pečující na základě její žádosti nezbytnou 

pomoc v zajištění krátkodobé péče o svěřené děti. Pomoc bude zajištěna 

prostřednictvím pečovatelské služby poskytované Městským centrem 

sociálních služeb, příspěvková organizace, se sídlem …, a to nejpozději do 24 

hodin od uplatnění žádosti osoby pečující o zajištění pomoci. 

 

2. OSPOD se zavazuje, že osobě pečující zajistí v každém kalendářním roce 

celodenní péči o svěřené děti v rozsahu 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů, 

a to vždy v období letních školních prázdnin. Celodenní péče bude zajištěna 

prostřednictvím pobytu svěřených dětí na táboře organizovaném sdružením 

Kamarád, o.s., se sídlem…… Konkrétní termín zajištění uvedené péče bude 

dohodnut mezi OSPOD a osobou pečující vždy nejpozději do 30. 4. každého 

kalendářního roku. 

 

 

3. OSPOD zajistí:  

 nezl. …………. nejméně jednou za 6 měsíců poskytnutí odborné 

terapeutické pomoci prostřednictvím dětské psycholožky PhDr. …., 

Rodinná poradna …, o.p.s., se sídlem… Konkrétní termíny poskytnutí 

odborné pomoc domluví osoba pečující s dětskou psycholožkou a oznámí 

je OSPOD. 

 nezl. …………… odbornou logopedickou péči prostřednictvím 

Pedagogicko – psychologické poradny …., se sídlem …. Konkrétní termíny 

a rozsah poskytnutí odborné pomoci domluví osoba pečující s uvedenou 

poradnou a oznámí je OSPOD. 

4. Osoba pečující se zavazuje, že bude podporovat osobní kontakt svěřených 

dětí s matkou dětí paní ……………, bytem …., a to v rozsahu a za podmínek 

stanovených v individuálním plánu. Kromě toho se osoba pečující zavazuje, že 

umožní rovněž telefonický a e-mailový kontakt svěřených dětí s matkou a bude 

podporovat jejich vzájemný písemný kontakt. Za tím účelem osoba pečující 

zajistí, že nezl. …………… bude mít zprovozněnou  

a zpřístupněnou vlastní e-mailovou schránku. Osoba pečující se zavazuje, že 

bude matku dětí informovat osobně při předávání dětí ke styku a dále nejméně 

jednou za 3 měsíce písemnou formou o zdravotním stavu svěřených dětí, školní 

docházce a výsledcích dětí ve škole, zájmových aktivitách dětí a o všech 

dalších podstatných záležitostech týkajících se svěřených dětí. 

5. OSPOD spolupracuje s osobou pečující, svěřenými dětmi a matkou dětí 

při zajištění asistovaného kontaktu dětí s matkou v souladu s individuálním 
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plánem, zejména zajištěním prostor a odborného pracovníka pro realizaci 

asistovaného kontaktu.  

 

6. Osoba pečující se zavazuje, že si bude zvyšovat odborné znalosti a 

dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v rozsahu alespoň 16 hodin 

v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. OSPOD sdělí osobě 

pečující vždy nejpozději do 31. 1. každého kalendářního roku seznam 

obsahující nejméně 5 doporučených vzdělávacích programů, které může osoba 

pečující absolvovat. Osoba pečující sdělí OSPOD vždy nejpozději do 30. 9. 

každého kalendářního roku, který vzdělávací program nebo programy a 

v jakém rozsahu bude v daném kalendářním roce absolvovat nebo již 

absolvovala. 

 

7. Osoba pečující se zavazuje spolupracovat s OSPOD při sledování 

naplňování dohody o výkonu pěstounské péče v souladu s § 47b odst. 5 zákona 

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

Vedle toho se osoba pečující zavazuje, že bude OSPOD bez zbytečného 

odkladu informovat o všech podstatných skutečnostech a změnách rozhodných 

pro výkon péče o svěřené děti, a to nejpozději do 5 dnů od jejich vzniku. 

 

 

 

III. 

 

1. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 

strana obdrží jeden stejnopis. 

2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Ustanovení této dohody se mohou měnit pouze formou písemného 

dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

4. Osoba pečující a OSPOD mohou tuto dohodu písemně vypovědět za 

podmínek stanovených v § 47d odst. 1, 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Výpovědní lhůta činí 30 dnů 

a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem 

přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu se zněním dohody připojují obě 

smluvní strany své podpisy.  

 

 

V ……….  dne ………       

 

 

 

----------------------------------------------                ------------------------------------- 

         Osoba pečující                      Zástupce/zástupkyně OSPOD 

 

 

 

Zdroj: koncept dohody rozeslaný Krajským úřadem Středočeského kraje.  


