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Abstract :  

Tématem rigorózní práce je intervence státních orgánů v oblasti náhradní rodinné 

péče. Na daný problém je nazíráno nejenom z hlediska soukromoprávního, ale celou prací 

prostupuje snaha analyzovat značně složitou a neustále se vyvíjející problematiku z pohledu 

veřejnoprávního v souvislostech se zásahy a pravomocemi státu a jeho příslušných orgánů 

s ohledem na existenci veřejného zájmu společnosti spočívajícím v ochraně práv ohrožených 

dětí vyrůstajících v nevhodném rodinném prostředí či bez tohoto prostředí v ústavních 

zařízeních. Pozornost je věnována právní úpravě náhradní rodinné péče předchozí i současné 

ve světle Nového občanského zákoníku, judikatury vyšších soudů včetně Evropského soudu 

pro lidská práva a mezinárodních smluv s ohledem na právo na rodinný život. Práci doplňuje 

pojednání o psychologických aspektech náhradní rodinné péče a zahraniční exkurs 

srovnávající právní úpravu vybraných tří zemí Evropské unie a to Anglie, Slovenska a 

Bulharska. Cílem práce je poukázat na aktuální problémy, na nutnost celostního přístupu 

všech zúčastněných subjektů, na roztříštěnost a nesystémovost exekutivy i z pohledu praxe. 

 

The theme of the thesis for the rigorous work is the intervention of the state bodies in 

the field of the substitute for family care. The given issue is considered not only from the 

private-legal point of view but  the whole thesis contains also the endeavour to analyse the 

considerably complicated and continuously developing problems from the public-legal point 

of view in connections with the interventions and competencies of the state and the 

appropriate bodies thereof considering the existence of the public interest of the society 

consisting in the protection of the rights of endangered children growing up in an 

inconvenient family environment or without it in institutional homes. The author also pays 

attention to the previous legal regulation of the substitute for family care as well as the current 

one in connection with the new Civil Code, juridical decisions of higher courts, including the 

European Court of Human Rights, and international contracts concerning the right to respect 

for family life. The thesis is supplied with a treatise about psychological aspects of the 

substitute for family care and a digression into foreign countries comparing the legal 

regulations of three selected EU-countries, i.e. England, Slovakia and Bulgaria. 

The aim of the thesis is to show the present problems, the necessity of the complex 

approach of all attending bodies, the fragmentation and non-systemic state of the executive 

seen also from the view of the practice. 
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Úvod  

Základní jednotkou lidské společnosti, která zároveň představuje nejpřirozenější, 

nejoptimálnější a nejdůležitější prostředí pro růst a blaho všech svých členů a dětí zejména, je 

rodina.  

Preambule Úmluvy o právech dítěte, přijaté v New Yorku 20. 11.1989, ratifikované 

naším státem dne 7. 1. 1991, která vstoupila v platnost v souladu s čl. 49 odst. 2 ÚPD dne 6. 

2. 1991,1 zcela jasně deklaruje, že dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc. V zájmu plného 

a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostřední, v atmosféře 

štěstí, lásky a porozumění. Z důvodu jeho tělesné a duševní nezralosti je potřeba mu 

poskytnout zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před i po narození. Rodina má 

proto nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu 

ve společnosti. Dítě musí být plně připraveno žít ve společnosti vlastním životem, mělo by 

být vychováváno v duchu míru, důstojnosti, sounáležitosti, svobody, rovnosti a solidarity. Při 

všech činnostech a opatřeních uskutečňovaných veřejnými nebo soukromými zařízeními 

sociální péče, soudy, správními a zákonodárnými orgány, je předním hlediskem zájem dítěte.2 

Tři stěžejní premisy ÚPD : protection, promotion a particiapation, tedy ochrana i podpora, 

rozvoj a účast, se odrážejí v našem vnitrostátním právu, kdy jedním z prvořadých práv dítěte 

je vyrůstat ve vlastní funkční rodině.  

Pro účely úmluvy se dítětem rozumí každá bytost mladší 18. ti let. Povinností každého 

smluvního státu, je zabezpečit všem dětem, které se nacházejí pod jeho jurisdikcí, všechna 

práva stanovená touto úmluvou bez rozdílu a bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy 

pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo 

etnického, sociálního a majetkového postavení dítěte a jeho rodičů.3 Základním hlediskem pro 

účely poskytnutí ochrany ve formě intervence státu a jeho orgánů je ta skutečnost, že nastala 

určitá situace, kterou je třeba řešit ve prospěch osoby mladší osmnácti let, jež potřebuje 

pomoc.  

Poskytování zvláštní péče o děti, respektování a ochrana práv dítěte je součástí 

lidských práv. V euro americké společnosti významný respekt a uznání dosáhla však až na 

počátku dvacátého století. Je nutné se zde zmínit o Ženevské deklaraci práv dítěte z roku 

1924, o Mezinárodním paktu o občanských a politických práv z roku 1948 a Deklaraci práv 

                                                           
1 Ve sbírce zákonů publikována pod č. 104/1991 Sb.  
2 Viz čl. 3 ÚPD  
3 Viz čl. 2 UPD  
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dítěte z roku 1959. Vyvrcholením tohoto trendu bylo přijetí právě již zmiňované Úmluvy o 

právech dítěte z roku 1989.  

Pokud nemůže být rodičovský vztah v praxi realizován, ať už rodiče nežijí, či 

nemohou nebo nejsou ochotni vykonávat svá práva a povinnosti z tohoto vztahu plynoucí, je 

nezbytné dětem zajistit výchovu náhradní. Při poskytování ochrany a péče je třeba brát ohled 

na práva a povinnosti rodičů dítěte nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte i širší 

rodiny.  

O institutu náhradní rodinné péče hovoří i Úmluva o právech dítěte. Dítě nemůže být 

od svých rodičů odděleno proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního 

rozhodnutí a v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je 

potřebné v zájmu dítěte.4 Dítě má právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem, 

který je povinen zajistit mu v souladu se svým zákonodárstvím náhradní péči, pokud je 

zbaveno svého rodinného prostředí, či v něm nemůže setrvat, přičemž hlavním kritériem se 

stává zajištění blaha dětí a dodržování zásad ochrany práv dítěte. Důraz je přitom kladen na 

kontinuitu ve výchově dítěte. 5   

Pro demokratické státy je příznačné, že státní moc slouží občanům a celé společnosti, 

když by měla být vykonávána v duchu zásady legality zákonem stanovým způsobem a v jeho 

mezích.6  Tato ústavní klauzule je stěžejní zásadou právního státu, která garantuje občanům, 

že státní orgány při zásahu do práv a svobod jednotlivců mohou postupovat výhradně na 

základě výslovného zmocnění zákonem a způsobem zákonem stanoveným.  

Státní moc je však limitována zásadou, že občané mají právo činit, co není zákonem 

zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.7 Zákonnými zásahy v oblasti 

rodinně právních vztahů se tak rozumí veškeré intervence státních orgánů směřující do 

základních práv a svobod v oblasti práva na rodinný život 8, která jsou dle čl. 4 Ústavy pod 

ochranou moci soudní. Pouze nezávislý a nestranný soud, který je vázán nejenom vnitrostátní 

legislativou, ale i mezinárodními smlouvami, jež se staly součástí našeho právního řádu, je 

schopen rozhodnout, zdali byla práva občana a člověka porušena a intervence státu byla 

svévolná, nelegální, nelegitimní a nepřiměřená. Listina základních práv a svobod, jako 

součást ústavního pořádku našeho státu, poskytuje ochranu všem fyzickým osobám bez 

                                                           
4  čl. 9 ÚPD  
5  viz čl. 20 odst. 1, 2 ÚPD  
6  viz  Ústava  České republiky, čl. 2, čl. 3  
7  viz  tamtéž  čl. 2 odst. 4, viz čl. 2 odst. 3 LZPSV  
8  i ve světle čl. 8 EÚLP a čl. 16 ÚPD  
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rozdílu tak,9 že výchova a péče o děti je právem rodičů a děti mají právo na rodičovskou 

výchovu a péči. 

Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. Rodiče, kteří pečují o děti, 

mají právo na pomoc státu. Přirozená rodina je chráněna takovým způsobem, že práva rodičů 

mohou být omezena a děti mohou být od svých rodičů odloučeny proti jejich vůli jen 

rozhodnutím soudu a na základě zákona.10  

Podle údajů organizace Eurochild je ve státech  Evropské unie v tomto typu péče 

umístěno cca 140 000 dětí. Česká republika se na tomto počtu podílí téměř 8 %, ačkoliv její 

podíl na počtu obyvatel EU činí pouhá 2 %. Zvláště markantní je vysoký počet velmi malých 

dětí umístěných do ústavní péče. Podle údajů Ústavu pro informace ve zdravotnictví se 

v posledních třech letech tento počet pohybuje okolo 2 000 dětí ve věku do 3 let. Nejčastějším 

důvodem a to ve 45,9 % pro umístění jsou sociální důvody. 11 

Asi 10 000 všech dětí žijících v České republice, se ne vlastní vinou ocitá v prostředí 

mimo své biologické rodiny, přičemž jedna třetina případů je indikována vážným zdravotním 

stavem, kde se jedná o klienty domovů sociální péče či zdravotnických zařízení.12 

Sedm tisíc dětí tak žije v různých ústavních zařízeních od zvláštních zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, přes kojenecká zařízení či zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, dětské domovy rodinného typu, až po výchovné ústavy s nařízenou 

ochrannou výchovou pro mladistvé delikventy. Společnost potom přebírá za tyto děti 

odpovědnost, když je povinna se o ně postarat namísto jejich zákonných zástupců, kteří tak 

nemohou, nechtějí či neumějí činit. Stát by měl v prvé řadě pracovat s rodinou tak, aby se 

dalo tomuto až krajnímu řešení předcházet. Na prvém místě tedy nastupuje snaha státních 

orgánů o tzv. sanaci rodinného prostředí formou nejmírnějších prostředků ve formě rady, 

pomoci. Nejzávažnějšími zásahy je intervence moci soudní, jejímž výsledkem je konstitutivní 

rozhodnutí o zbavení rodičovské zodpovědnosti, nařízení ústavní výchovy či případné 

odsouzení v trestním řízení pro trestný čin spáchaný na dítěti. 

Pokud postup o nápravu rodinného prostředí selže, je nutné zajistit dítěti jiné prostředí, 

které by se mělo co nejvíce podobat životu v běžné přirozené rodině. Každá lidská bytost a 

                                                           
9 čl. 32 odst. 1 LZPSV  
10 viz čl. 32 odst. 1 až  odst. 5 LZPSV  
11 Zdroj http://www.pestounska-pece.cz/content/duvodova-zprava-k-novele-zakona-35999-sb-o-socialne-pravni-

ochrane-deti, s.2, dále příloha této práce : statistické údaje o ústavní výchově a NRP  
12 zdroj statistiky ÚZIS, toto číslo je během posledních deseti let prakticky  neměnné,  v roce 2013 to bylo 10 

282 dětí, z toho 6941 dětí v ústavní a ochranné výchově ( včetně 1932 dětí do 3 let ) a 3341 dětí se zdravotním 

handicapem, blíže např. podrobně na www.uzishttp://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-

zarizeni/kojenecke-ustavy-detske-domovy-dalsi-zarizeni-pro-deti, komplexní zpráva pro rok 2012, dále ověřeno 

z www.vzd.cz/category/tema/statistiky, online, ověřeno dne 3.3.2014  

http://www.pestounska-pece.cz/content/duvodova-zprava-k-novele-zakona-35999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti
http://www.pestounska-pece.cz/content/duvodova-zprava-k-novele-zakona-35999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti
http://www.vzd.cz/category/tema/statistiky
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tím spíše nezletilý člověk, má svá nezadatelná, nezcizitelná, nezrušitelná a nepromlčitelná 

základní práva a svobody, která by mu měl každý stát, v jehož jurisdikci se dítě nachází, vždy 

a za každé situace garantovat. 13 

 

Cíl práce  

Cílem této práce je jednak popsat a porovnat všechny typy a druhy legislativně 

umožněné a institucionalizované náhradní rodinné péče de lege lata tj z hlediska platných 

právních norem s důrazem na péči pěstounskou, která vykazuje více prvků veřejného práva, 

ať už při svém vzniku, zprostředkování, kontrole i hmotném zabezpečení oproti osvojení jako 

typicky soukromoprávnímu institutu, které s sebou, na rozdíl od péče pěstounské či obdobné 

jako osobní poručenství a svěřenectví, přináší i statusové následky.  

Samozřejmě nešlo opominout i výchovu ústavní, která prošla mnohými změnami ve 

svém pojetí se současným jednoznačným preferováním rodinné péče, což se nepochybně 

odrazilo i na její právní úpravě.  

V oblasti náhradní rodinné výchovy se podílí mnoho subjektů, ať už státních orgánů, 

orgánů státní správy a samosprávy či neziskových nestátních organizací. Smyslem této práce 

bylo tedy, jak jsem už zmiňovala, také popsat pravomoci a úlohy státních orgánů při 

zprostředkování, vzniku, realizaci, kontrole, hmotném zajištění či zániku všech forem 

náhradní rodinné péče, popřípadě dohledu nad výkonem ústavní výchovy, neboť pouze stát 

může být garantem zákonnosti všech těchto postupů a záruky jednání ve prospěch a blaho 

všech nezletilých dětí. Naopak v některých oblastech se úlohy státních orgánů prolínají, 

dublují, není jasně vymezená jejich kompetence, či naopak přesná a jednoznačná právní 

úprava chybí, čímž může dojít i k určité liknavosti, neprofesionalitě či nevhodné intervenci.  

Na misce vah tak vždy bude stát požadavek na zachování autonomie rodinných 

vztahů, tzn. na minimální zásahy do výsostného soukromého práva na rodinný život a na 

druhé straně bude ochrana práv nezletilých a s nimi spojené povinnosti všech zúčastněných 

vynucené státní mocí reprezentované příslušnými orgány v čele se soudy.  De lege ferenda 

uvažuji mimo jiné i o možných legislativních změnách napravujících disproporci mezi právy 

dětí svěřených v pěstounské péči a jejich rodiči, mimo jiné v oblasti procesních norem by 
                                                           
13Velmi výstižně vyjádřil podstatu problematiky veřejný ochránce práv, když  uvedl : „Vždy bych si přál, aby při 

aplikaci všech zákonů, které se týkají vztahů mezi rodiči a dětmi a práva státu do těchto vztahů zasahovat, bylo 

ctěno základní výkladové pravidlo Listiny základních práv a svobod, že při výkladu všech ustanovení, která 

zasahují do základních lidských práv, má být šetřeno jejich podstaty a smyslu. To znamená, že je-li stát na 

pochybách, zda něco může nebo nemůže, měl by postupovat zdrženlivěji, tedy do konkrétního práva by 

zasáhnout neměl, případně by mě být jeho zásah co nejmírnější. “, In: Varvařovský, P.: Odborný seminář Péče o 

ohrožené děti a jejich rodiny, Praha, 2012, s. 4 

dostupné na online na  http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/Pece_o_ohrozene_deti.pdf 
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bylo možno uvažovat o doplnění konkrétních kogentních norem o lhůty, v nichž je soud 

prvního stupně i soud odvolací povinen rozhodnout, tak, aby řízení ve věcech ústavní 

výchovy a náhradní rodinné péče měla přednost před ostatními opatrovnickými věcmi.  

 

Užité metody při zpracování práce   

Při zpracování práce byly využity klasické metody abstrakce tj. oddělováním 

nepodstatných znaků daného určitého jevu od znaků stěžejních a logicky podstatných, neboť 

zpracovávaná problematika náhradní rodinné péče je velmi široká a i mediálně je jí také 

věnována určitá pozornost. S touto metodou souvisejí i induktivní a deduktivní metodologické 

postupy.  

Mezi další typické metody lze jmenovat postup analytický a syntetický, který se 

uplatňuje zejména v popisu a výkladu jednotlivých forem náhradní rodinné péče.  

Byla využita také metoda právní komparace, která se uplatnila zejména v pojednání o novém 

občanském zákoníku a srovnání jeho právní úpravy náhradní rodinné péče a výchovy ústavní 

s právní úpravou předcházející. Tato metoda našla své využití i při zpracování kapitoly 

pojednávající o cizích právních úpravách v oblasti náhradní rodinné péče a státních orgánů, 

které ji v příslušné zemi realizují. Komparace diachronická přitom zahrnuje porovnání jevů 

v různých časových etapách, když našla uplatnění v kapitolách pojednávajících o předchozích 

právních úpravách, kdežto komparace synchronická počítá se srovnáním jevů existujících 

v téže časové rovině.  

Interpretace používané práci je na úrovni historické v tématech poukazujících na vývoj 

právní úpravy náhradní rodinné péče zejména péče pěstounské, dále se celou prací prolíná 

výklad systematický, již zmiňovaný komparativní, a částečně i teleologický.   

Struktura rigorózní práce  

Práce je tematicky rozdělena celkem do dvou větších částí, z nichž první se věnuje 

právní úpravě ústavní výchovy se zaměřením na klasickou ústavní výchovu vykonávanou ve 

školských zařízeních, potažmo v  zařízeních sociální péče či ve zdravotnických  zařízeních, 

jakož i v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, i jednotlivým formám náhradní 

rodinné péče. Důraz byl kladen na institut péče pěstounské, na její historii, vývoj v našich 

zemích, vymezení základních pojmů a druhů, na postup jejího zprostředkování, vzniku, 

kontroly, s odkazem na hmotné zabezpečení ve formě jednotlivých dávek i na možnosti její 

změny či zániku. Také jsem se věnovala aktuálním současným problémům pěstounské péče, 

které se v praxi vyskytují.  Zaměřila jsem se i na pěstounskou péči na přechodnou dobu, která 

je sice zákonně upravena, nicméně kromě rané péče u novorozenců a kojenců, využívána 
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zatím příliš v praxi není.14 Z dalších forem náhradní rodinné péče je nutno jmenovat institut 

svěření dítěte do výchovy jiné osoby a osobní poručenství, pokud v sobě osobní péči o dítě 

zahrnuje. I u těchto méně početně zastoupených institutů byla zjišťována právní úprava v zor i 

v NOZ.   

Druhá část vymezuje státní orgány činné v oblasti náhradní rodinné péče, jejich 

pravomoci, příslušnost věcnou či místní, způsoby intervencí formou aktů veřejnoprávní 

povahy, které mohou být činěny v oblasti rodinně právních vztahů obecně i specificky 

v jednotlivých formách náhradní rodinné péče.  

Pozornost byla tak věnována zejména soudům, orgánům sociálně právní ochrany dětí 

při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, okrajově i krajským úřadům, státním 

zastupitelstvím, Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně, jednotlivým 

ministerstvům.   

Jednu z kapitol jsem také věnovala judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a 

Nejvyššího soudu ČR týkající se řízení ve věcech zásahu do práva na rodinný život, protože 

právě judikovaná rozhodnutí těchto soudů se v hmotně právní úpravě NOZ i ZOSPOD 

výrazně promítla a ovlivnila tak rozhodování soudů nižších stupňů.    

Zahraniční exkurz byl zvolen tak, aby poukázal na státy se zcela odlišným historickým 

vývojem i jinou právní úpravou náhradní rodinné péče. Nám nejbližším státem je bezesporu 

Slovenská republika, jejíž právní úprava zejména v péči pěstounské se od naší vyčlenila zcela 

jiným směrem. Snažila jsem se analyzovat klady i zápory slovenského přístupu, již nyní 

všeobecně známé, a zjistit případnou možnou aplikaci pro naše podmínky. Velká Británie je 

zemí asi s největší a nejširší tradicí pěstounské péče v Evropě. Její právní úprava je také 

odborné veřejnosti známa a byla již mnohokrát publikována. Zajímavé jsou podle mého 

názoru jednotlivé rozdílné typy pěstounské péče vhodně zvolené v konkrétním čase pro 

konkrétní dítě, které se vzájemně doplňují a navazují na sebe. Protože se současný trend 

anglickou právní úpravou velmi inspiruje, považovala jsem za vhodné zmínit i právní úpravu 

Anglie jako typického představitele států Spojeného království Velké Británie. Asi nejméně 

známou je právní úprava sociálně právní ochrany dětí včetně náhradní rodinné péče 

v Bulharské republice, která prochází v posledních dvaceti letech určitým obrodným 

procesem s důrazem na deinstitucionalizaci výchovy od ústavní k rodinné s ohledem na 

přijaté mezinárodní a evropské smlouvy. Tento stát jsem si zvolila také proto, že jsem v praxi 

řešila jeden z případů s cizím prvkem v oblasti náhradní rodinné péče a také proto, že díky 

                                                           
14 Zatím je přibližně registrováno asi 300 osob, viz příloha práce  č. 1 statistika  
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pasivní znalosti jazyka jsem mohla potřebné výňatky bulharských zákonů přeložit do českého 

jazyka.  

Oblast náhradní rodinné péče je velmi specifickou problematikou, proto jsem 

považovala za vhodné zmínit v příloze i její psychologické aspekty i s ohledem na své 

vzdělání v sociální, klinické a dětské psychologii.  Každý profesionál pracující v této oblasti 

by totiž měl na celou problematiku nazírat celostně a to nejen čistě v právním duchu, ale i 

v kontextu sociologickém, sociálním, etopedickém, pedagogickém, pedopsychiatrickém a  

psychologickém.  

Naše společnost může v mnohém být vděčna za dlouholetou práci v této oblasti i 

konzultantce mé práce doc. Radvanové, jakož i dalším nestorům prof. Moresovi, prof. 

Matějčkovi, prof. Langmeierovi, prof. Dunovskému, prof. Vágnerové, prof. Kolúchové, prof. 

Šulové, doc. Dytrychovi, doc. Šturmovi, doc. Sobotkové a jiným, z nichž jsem většinu z nich 

sama vnímala a zažila jako akademicky činné osobnosti a jejichž výzkumy jsem chtěla v této 

kapitole vyzdvihnout.  

Rigorózní práci jsem v příloze doplnila konkrétními vybranými kazuistikami 

ohrožených dětí. Většina z nich jsou oběťmi tj. poškozenými v trestním řízení, na nichž byl 

spáchán určitý trestný čin a bylo nutné ze strany státu zajistit jim náhradní, pokud možno co 

nejpříznivější prostředí pro jejich další život. Mým úkolem státní zástupkyně se specializací 

na mládež bylo ve většině těchto případů dozorovat přípravné trestní řízení, postavit pachatele 

před soud a souběžně přitom být účastníkem opatrovnického řízení ve věcech výchovných 

opatření. Samozřejmě je nutné respektovat s ohledem na závažnost i citlivost těchto případů 

ochranu osobních údajů  dle  z.č. 101/2000 Sb., dále dle z.č. 45/2013 Sb. o obětech trestných 

činů i podle trestního řádu, když zmiňuji pouze věk či pohlaví těchto dětí, a neuvádím další 

lokální či časové podrobnosti.  

Za vhodné jsem považovala rovněž do přílohy zahrnout aktuální statistiku, zahrnující 

údaje o náhradní rodinné péči a ústavní výchově v období posledních 10. ti letech.  
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           1. Náhradní rodinná péče 

Osiření dítěte ať už faktické či sociální představující ztrátu jeho vlastních rodičů 

z důvodu jejich úmrtí, nebo skutečnosti, že se nechtějí, neumějí či nemohou o dítě starat, je 

vážným nebezpečím pro zdárný a plnohodnotný vývoj dítě. Proto by se měla tato 

problematika dotýkat celé společnosti.   

1.1. Pojem náhradní rodinné péče  

Co se právní teorie týče, není pojem náhradní rodinná výchova čistě původním 

právním termínem, byl vytvořen jinými vědními odvětvími, zejména psychologií či sociologií 

a poprvé se v našem právním řádu objevuje v důvodové zprávě k z.č. 50/1973 Sb., o 

pěstounské péči.  

S pojmem náhradní rodinná výchova nelze ztotožnit pojem náhradní rodinná péče. 

V problematice, kde je kladen důraz především na právní stránku, hovoříme o náhradní 

rodinné výchově. Nezdůrazňujeme-li čistě právní aspekt, užívá se spíše pojem náhradní 

rodinná péče, se kterým se v praxi setkáváme častěji. Jedná se o širší pojem, naproti pojmu 

výchova, používaného spíše v souvislosti se sociálními a psychologickými rozměry 

problematiky náhradní rodinné výchovy. Rozumíme jím péči osoby odlišné od rodiče, v jiné 

malé sociální skupině, která rodinu plně nahrazuje a která se jí také podobá.    

„Základním hlediskem pro zodpovězení otázky, zda jde o náhradní rodinnou péči o 

dítě či nikoli, je to, zda je dítě svěřeno někomu jinému, nebo alespoň jednomu z rodičů. 

Dalším znakem pak je, zda dítě je takto někomu svěřeno rozhodnutím soudu, že tedy nejde o 

výkon rodičovské zodpovědnosti. V souvislosti s výkonem práv rodičů vzniká ovšem otázka, 

že oni sami opatřují za sebe náhradu za svou osobní péči, což jim zákon nezakazuje. 

Intervence státního orgánu v takových případech pak přichází v úvahu teprve tehdy, jestliže 

tímto výkonem práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti jsou porušena práva dítěte a 

zásah státního orgánu je odůvodněn v rozsahu daném okolnostmi případu, na něž se vztahuje 

příslušné zákonné ustanovení. Institucionálně lze tedy náhradní péči o dítě chápat v jejích 

různých formách jen v tom smyslu, že jde o péči, do níž bylo dítě svěřeno soudem.“ 1 

Co se týkalo zákona o rodině, byly v něm užívány oba dva termíny a to „svěření do 

výchovy“, zejména v ust. 45 ZOR i „svěření do péče“ a to do péče pěstounské, kterou 

upravoval speciální zákon, dříve z. č. 50/1973 Sb., nyní z. č. 359/1999 Sb. ZoSPOd a NOZ.  I 

pojem rodičovská zodpovědnost v ust.  § 35 zor byl stanoven jako souhrn práv a povinností 

při péči o nezletilé dítě, který zahrnuje zejména péči o jeho zdraví, o jeho tělesný, citový, 

                                                           
1 Viz Radvanová S., Zuklínová M. : Kurs občanského práva, instituty rodinného práva, Praha, C.H.Beck, 1999, 

str. 123  
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rozumový a mravní vývoj, také zastupování nezletilého dítěte a správu jeho majetku. Také 

NOZ v ust. § 858 vymezuje rodičovskou odpovědnost jako povinnosti a práva rodičů, které 

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.  

1.2. Osvojení  

1.2.1. Pojem osvojení   

Osvojení čili adopce se v moderním, soudobém právu rozumí přijetí cizího dítěte za 

vlastní  tj. adoptione natura imitatur. 2  

 „Osvojení slouží jako právní institut náhradní rodinné péče o dítě, protože nezletilec 

vstupuje do nového rodinného prostředí, v němž zpravidla do té doby nežil. Současně 

vstupuje do nových právních příbuzenských vztahů nejen k osvojiteli, ale též ke všem jeho 

příbuzným. Z dosavadních vztahů naopak vystupuje. V tomto směru osvojení přesahuje 

pojem náhradní rodinné péče, protože nově získané právní příbuzenství není pouhým 

projevem péče, ale má dalekosáhlé právní následky. Jde především o změnu osobního stavu. 

Tyto tzv. statusové následky pak mají další dopady v právu soukromém i veřejném.“ 3 

Je však nutno podotknout, že polovina soudních rozhodnutí týkající se osvojení, 

představuje osvojení manželem rodiče nezletilého dítěte, ve většině případů manželem matky, 

který sice není biologicky otcem dítěte, ale v rodině již funkci otce nezletilému úspěšně 

zastává. V těchto případech dítě zůstává ve svém původním prostředí a vstupuje do 

příbuzenských vztahů na straně osvojitele.   

 

1.2.2.  Historie právní úpravy osvojení  

 Z. č. 56/1928 Sb., o osvojení, umožnil osvojit nezletilé děti pouze fyzickým osobám, 

které neměly žádné vlastní biologické potomky, přitom nebylo rozlišeno, zda se jedná o děti 

manželské či nemanželské. Věkový rozdíl mezi osvojiteli a osvojencem, jakož i věková 

hranice osvojitele převyšující 40 let, byly přejaty totožně z ABGB. Osvojení vzniklo na 

základě uzavřené smlouvy, která však na rozdíl od úpravy předchozí, musela být schválena 

soudem a to i v případě zletilých osob.4 Tato právní úprava chápala osvojení jako vysloveně 

institut soukromého práva, bez přílišných zásahů úřední moci, když smyslem osvojení bylo 

zajistit si potomka, pokračovatele rodinných a majetkových vztahů.  

                                                           
2 Viz  Radvanová S., Zuklínová M., Kurs občanského práva, Instituty rodinného práva, s.126 
3 tamtéž, s. 130 
4 smlouva o osvojení měla formu veřejné písemné listiny, zpravidla notářského zápisu  
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Po 1.1.1950, kdy nabyl účinnosti z.č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, vzniká osvojení 

pouze a jen konstitutivním rozhodnutím soudu, tedy intervencí veřejné moci,  učiněným na 

návrh osvojitele, nikoliv soukromoprávním závazkem soudem poté schváleným. Tento zákon 

uvedl v život institut osvojení jako institut náhradní rodinné péče, kterým je cizí nevlastní dítě 

přijímáno osvojiteli do své rodiny jako dítě vlastní.5 Ve svých právních důsledcích je 

postavení adoptovaného dítěte totožné s postavením dítěte pokrevního. Byla zrušena věková 

hranice osvojitelů, jakož i podmínka jejich bezdětnosti. Rodičovská moc původních 

biologických rodičů sice tímto rozhodnutím zanikla, nicméně zůstala zachována vyživovací 

povinnost v podpůrné podobě, pouze když osvojitelé nemohli osvojenci výživu po určitou 

dobu obstarat. 6 

Zákon č. 15/1958 Sb., který novelizoval z.č. 265/1949 Sb., umožnil osvojení 

nezrušitelné, kdy do matriky do rodného listu dítěte byly zapsány adoptivní rodiče místo 

původních biologických. Souhlasu rodičů s osvojením nebylo třeba, pokud dítě pobývalo 

nejméně 12 měsíců v ústavním zařízení a rodiče o ně neprojevili po tuto dobu zájem, či rodiče 

neprojevili žádný zájem o své dítě po dobu dvou let, aniž by byla splněna podmínka 

jednoletého pobytu v ústavním zařízení. Rovněž stejně jako v zor tento zákon umožňoval 

udělit tzv. blanketový souhlas s osvojením předem bez vztahu k určitým osvojitelům zákonem 

uvedenou předepsanou formou a to buď před soudem či před orgánem pověřeným péčí o dítě, 

což byly tehdejší národní výbory.7 Promítneme-li si následně právní historii institutu osvojení, 

nelze si nevšimnout určité restrikce zákona o právu rodinném, který v podstatě bezdůvodně 

bránil osvojení dětí a nerespektoval tak jejich zájem nalézt v psychicky vývojově rozhodné 

době stálé a vřelé rodinné prostředí.  

Přijetím zor č. 94/1963 Sb., bylo umožněno osvojit nezletilce se souhlasem rodičů či 

bez souhlasu, pokud rodiče neprojevili o dítě po dobu jednoho roku opravdový zájem. 

V souvislosti s opouštěním dětí jejich rodiči vyvstal problém dlouhodobých umístění dětí 

v ústavních zařízeních a současně byl dostatek vhodných osvojitelů. Řešením bylo zkrátit 

lhůty o určení nezájmu. Také z.č. 132/1982 Sb., který zor novelizoval, byla tato lhůta 

zkrácena na dobu šesti měsíců. 8  

Tzv. velká novela zor č. 91/1998 Sb., účinná od 1. 8. 1998 zavedla nutnost souhlasu 

nezletilého rodiče s osvojením svého nezletilého dítě a to současně se souhlasem svých 

zákonných zástupců. K osvojení je také zapotřebí souhlasu osvojence vzhledem k jeho 

                                                           
5  Viz ust. § 63 až 66 z.č. 265/1949 Sb. 
6 Viz  Radvanová S., Zuklínová M., Kurs občanského práva, Instituty rodinného práva, s. 128 
7 Viz ust. § 66 odst. 1 až 3) tohoto zákona  
8 Viz ust. § 68 odst. 1 písm. a) z.č. 132/1982 Sb., účinného od 1. 4. 1983 
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rozumovým schopnostem, ledaže by tím mohl být zmařen účel osvojení.9 Nově byl také 

podrobněji upraven kvalifikovaný půlroční nezájem o dítě či neexistující zájem o dítě 

minimálně dva měsíce po jeho narození. Také bylo s ohledem na Evropskou úmluvu o 

osvojení dítě jednoznačně upraveno, že blanketový souhlas rodičů s osvojením může být dán 

nejdříve šest týdnů po porodu dítěte.10 Výslovně bylo touto novelou upraveno, že souhlas 

s osvojením může být rodiči odvolán jen do té doby, než je dítě svěřeno do předadopční péče. 

O této péči rozhodoval u dětí umístěných v ústavech správní orgán, tedy nejprve okresní úřad, 

po 1. 1. 2003 orgán obce s rozšířenou působností, nikoliv tedy soud či ředitel ústavního 

zařízení po souhlasu okresního úřadu. 

1.2.3. Druhy osvojení  

Zákon o rodině rozlišoval dva základní druhy osvojení a to osvojení nezrušitelné a 

osvojení, které je označováno jako tzv. prosté, které lze zrušit. U obou těchto typů upravených 

v zor jde o osvojení úplné, tedy že zanikají původní rodinně právní vztahy osvojence vůči 

svým biologickým rodičům či ostatním příbuzným. Podle osoby osvojitelů lze osvojení také 

rozlišit na osvojení individuální pouze jednou fyzickou osobu a osvojení společné pouze 

manžely, což je typické pro většinu právních úprav evropských zemí. Z hlediska místa 

budoucího bydliště dítěte lze adopce rozdělit na vnitrostátní, osvojení dítěte pocházejícího 

z cizího státu a osvojení mezinárodní, tj. osvojení dítěte do jiného státu.  

1.2.4. Institut osvojení podle zákona o rodině   

Předchozí právní úprava osvojení byla obsažena v zor v ust. § 63 až ust. § 77 zor. Pro 

oba dva typy osvojení byly zákonné podmínky upraveny společně, když ust. § 74 až § 77 

upravovaly hmotně právní podmínky osvojení nezrušitelného.  

Osvojit bylo možné do účinnosti NOZ jen dítě nezletilé, tj. mladší 18. ti let, přičemž 

mezi osvojencem a osvojiteli by měl být přiměřený věkový rozdíl tak, aby na osvojitele bylo 

možno hledět jako na rodiče osvojovaného dítěte. Ustálenou praxí se tímto přiměřeným 

věkovým rozdílem rozumí rozdíl generační, což je asi dvacet let. Nezrušitelně šlo osvojit jen 

nezletilce starší jednoho roku.  

 Soud byl povinen v řízení o osvojení si zjistit zdravotní stav osvojitelů i osvojovaného 

dítěte. Osvojitel či osvojitelé nemohli být v příbuzenském poměru k osvojovanému dítěti. 

Společné osvojení zákon připouštěl pouze u manželského páru. Jiná forma soužití, zejména 

družského či registrovaného partnerství osob stejného pohlaví, zákonem připouštěna nebyla, 

                                                           
9 Viz ust. § 67 odst. 1,2) zor  
10 Viz ust. §68a zor  
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ani zatím v NOZ tomu tak není.11 Je však možno, aby dítě osvojil jen jeden z manželů se 

souhlasem druhého manžela, když ve zvláštních případech (omezení dříve způsobilosti 

k právním úkonům, nyní svéprávnosti, těžko překonatelná překážka, aj.) zákonodárce od 

tohoto souhlasu upouští. Tohoto souhlasu také není obligatorně třeba, pokud je osvojované 

dítě potomkem druhého manžela. V případě rozumové vyspělosti dítěte vyžadoval zákon 

v ust. § 67 odst. 1 alinea druhá zor také souhlas samotného osvojovaného nezletilého dítěte. 

Stejné principy zůstaly zachovány i v NOZ.  

1.2.5. Péče před osvojením  

U obou forem osvojení bylo rovněž obligatorní hmotněprávní podmínkou tzv. 

preadopční péče, tj. prozatímní svěření dítěte do soustavné osobní péče v domácnosti  

budoucích osvojitelů po dobu minimálně tří měsíců na jejich náklady, která předcházela 

rozhodnutí soudu. O svěření dítěte do preadopční péče rozhodoval ve správním řízení orgán 

sociálně právní ochrany dětí.   

Do této zatímní péče mohli dítě svěřit i jeho zákonní zástupci a fakticky tak dítě 

budoucím osvojitelům předat. Této zákonné možnosti využíval a i nyní využívá zejména Fond 

ohrožených dětí.  Podmínka této předběžné péče nebyla stanovena pouze v případech, že dítě 

bylo již předtím v pěstounské péči budoucích osvojitelů, kteří podali k místně příslušnému 

soudu návrh na osvojení dítěte jim svěřeného do pěstounské péče, či jim bylo dítě svěřeno do 

výchovy podle ust. § 45 zor, nebo bylo o dítě osobně pečováno žadateli o osvojení po dobu 

delší než tři měsíce na základě individuálního poručenství podle ust. § 78 zor.  

 Institut této předběžné péče před pravomocným rozhodnutím soudu se jevil 

problematickým, neboť o něm rozhodoval orgán státní správy, kterým dítě fakticky 

odevzdával do jiného výchovného prostředí. V praxi byly zaznamenány případy, kdy bylo 

takto rozhodnuto předčasně a nekompetentně zejména s ohledem na otázku právní volnosti 

dítěte pro další řízení o osvojení, a děti, které se v nových rodinách již citově vázaly, musely 

být vráceny do původního prostředí. Vhodnější by bylo již velkou novelou zor v roce 1998 

svěřit toto rozhodnutí výhradně soudům, které tak mohly činit formou incidenčních řízení 

nebo i předběžných opatření, nehledě na skutečnost, že orgány SPOD často v řízeních o 

osvojení poté vykonávaly funkce kolizních procesních opatrovníků. NOZ na tato úskalí již 

pamatuje, když o předběžné péči před osvojením, včetně mezinárodního, rozhoduje výlučně 

soud.  

 

                                                           
11 Osvojení dětí homosexuálními páry je možné v Belgii, Nizozemí, Švédsku, Španělku, Norsku, Francii a Velké 

Británii, osvojení  biologických  dětí partnera druhým  partnerem stejného pohlaví je možné v SRN a ve Finsku 
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1.2.6. Souhlas rodičů s osvojením  

K osvojení dítěte bylo samozřejmě třeba také souhlasu jeho zákonných zástupců, jenž 

musel splňovat všechny náležitosti určitého, jasného, výslovného právního úkonu a musel být 

učiněn buď před soudem či orgánem SPOD. Tento souhlas nebylo možno učinit zástupně, 

pouze osobně a v případě obou rodičů bylo nezbytné, aby jej oba učinili shodně i obsahově. 

Tento souhlas nebylo možné nahradit rozhodnutím soudu.    

Novela z.č. 91/1998 Sb. pamatovala také na případy, kdy bylo možno souhlas daný 

rodiči k osvojení nezletilého vzít zpět, a to podle ust. § 68a věty druhé do doby, než bylo dítě 

svěřeno na základě rozhodnutí OSPOD do péče budoucích osvojitelů. Zde existovala výrazná 

právní disproporce mezi právy biologických rodičů a budoucích osvojitelů, kteří byli 

oprávněni svůj návrh na osvojení dítěte vzít zpět kdykoliv do právní pomoci rozsudku, když 

umístěním dítěte do preadopční péče rodiče tuto zákonnou možnost ze zákona navždy 

pozbyli.12 Tyto případy byly zohledněny pouze při udělení blanketového souhlasu, kdy 

zákonní zástupci dítěte dávali souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům.13 

V případě, že byl souhlas rodičů s osvojením udílen ve vztahu k určitým osvojitelům, 

například pěstounům, mělo být postupováno analogicky, na to však již zákonodárce 

nepamatoval. 14 

 Tento tzv. blanketový souhlas vyžadoval písemnou obligatorní protokolární podobu 

před soudem či OSPOD a bylo možno jej udělit oběma rodiči nejdříve šest týdnů po narození 

dítěte s ohledem na psychický stav matky po porodu. V tomto případě poté nebylo nutné 

učinit další souhlas v řízení před soudem, kterým je rozhodováno o osvojení již konkrétním 

osvojitelům. 15 

1.2.7. Kvalifikace nezájmu o dítě  

Nedostatek souhlasu zákonných zástupců osvojence, pokud jsou jimi jeho rodiče, 

kromě shora citovaného blanketového souhlasu, prolamoval  zákon o rodině s účinností z.č. 

91/1998 Sb.  a to až do 1.1.2013, kdy nabyl účinnosti z.č. 401/2012 Sb., který zor naposledy 

novelizoval. Týkal se dvou situací a to uvedených v ust. § 68 odst. 1 zor písm. a), kdy rodiče 

neprojevovali o dítě po dobu nejméně šesti měsíců soustavně opravdový zájem, zejména tím, 

že dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně svou vyživovací 

povinnost k dítěti a také neprojevili snahu si upravit své rodinné a sociální poměry, aby se 

mohli osobně dítěte ujmout, nebo ad b) po dobu dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o 

                                                           
12 blíže Radvanová, S., Zuklínová, M.: Kurs občanského práva, Instituty rodinného práva, s. 137 
13 Srov. Ust. 68a  zor  
14 srov. nález ÚS ČR č. 72/1995 Sb.  
15 Dle NOZ je tak nutno učinit již jen před soudem ve stejné lhůtě  
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dítě vůbec žádný zájem, ačkoliv jim v tom nebránila jiná překážka. Obě dvě tato ustanovení 

poměrně přesným způsobem sdělovala, co je míněno opravdovým nezájmem o dítě, když 

předchozí právní úpravy hovořily o tzv. nezájmu kvalifikovaném minimálně šestiměsíčním, 

což je pozitivní.  

Slabší stránkou této právní úpravy se jevil odst. 3 ust. § 68 zor, kdy obě předchozí 

ustanovení platila obdobně v případě nezletilého rodiče osvojence. V tomto případě, kdy se 

bude zejména jednat o nezletilé psychicky a sociálně nezralé matky, často pocházející 

z nevhodných rodinných prostředí či mající za sebou různé patologické sociální zkušenosti, 

jako je např. konzumace omamných a psychotropních látek, prostituce, oběti zneužívání, 

útěky z výchovných ústavů, se jevila dvouměsíční lhůta uvedená pod písmenem b) tj. 2 

měsíce po porodu velmi krátká.  

Možná i proto novelou zor č. 401/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 bylo změněno ust. 

§ 68 tak, že k osvojení nebylo třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem. Zjevný 

nezájem byl definován tím, že trval alespoň tři měsíce od posledního projeveného 

opravdového zájmu.  

Opatrnost zákonodárce se legislativně projevila v tom, že rodiče museli být poučeni 

orgánem SPOD o možných důsledcích svého chování a rovněž od tohoto poučení musely 

uplynout tři měsíce, když OSPOD byl povinen poskytnout rodičům nejpozději po tomto 

poučení sociálně právní poradenství. Toto ustanovení se však nevztahovalo na případy, kdy 

rodiče hrubě porušovali své povinnosti dané zákonem, šlo o případy závažného zanedbání 

rodičovské zodpovědnosti, o případy páchání trestné činnosti na dítěti atd. 

Podmínka řádného poučení se nevyžadovala také v případě tzv. nezvěstného rodiče, 

který opustil místo svého pobytu bez sdělení, kde se nyní bude zdržovat a nepodařilo se za 

další tři měsíce zjistit, kde pobýval.  Rovněž tato ustanovení se týkají nezletilých rodičů bez 

rozdílu.  

V praxi panovaly pochybnosti, jak bylo toto nově zakotvené ustanovení § 68 zor 

zejména pro dítě přínosným. I s ohledem na práva zákonných zástupců deklarovaná 

v Evropské úmluvě o osvojení, nelze si nevšimnout, že mohlo dojít k prodloužení pobytu dětí 

vhodných k osvojení v ústavním zařízení či v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

na delší dobu, což nebylo k jejich prospěchu, povážíme-li, že bylo vypuštěno ustanovení o 

dvouměsíčním soustavném nezájmu rodičů dítěte od doby jeho porodu. Ustanovení § 68a 

upravující blanketový souhlas zůstalo beze změny.  

Rovněž tak tato novela přinesla změnu i v ust. § 69 odst. 2 zor, kdy stanovila, že o 

svěření do tzv. předadopční péče rozhoduje orgán SPOD, pokud je dítě umístěno v pěstounské 
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péči na přechodnou dobu, v ústavu či v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. I 

v tomto ohledu měl zákonodárce možnost napravit předchozí nevyrovnanou právní úpravu, 

když mohl speciálně upravit práva a povinnosti nezletilého rodiče či řízení o zatímní péči před 

pravomocným rozhodnutím soudu o osvojení přenést na věcně a místně příslušné soudy, což 

neučinil.  1.2.8. Podmínky řízení o osvojení  

Co se dalších podmínek, zejména procesně právních týká, před vlastním řízením o 

osvojení však bylo nutné, aby soud v tzv. incidenčním rozhodl a to na zpravidla na návrh 

OSPOD, zda je či není třeba souhlasu rodičů dítěte s jeho osvojením. Z povahy věci vyplývá, 

že pokud bylo třeba konat toto řízení, musí být pravomocně skončeno dříve, než bylo 

zahájeno vlastní řízení o osvojení.  

Oddělení obou těchto řízení provedl z. č. 91/1998 Sb. který novelizoval zor.16 Toto 

řízení probíhalo dle ust. § 180a až ust. § 180b o.s.ř.  Věcně a místně příslušným k řízení  byl  

v prvním stupni okresní soud, v jehož obvodu měl nezletilý své bydliště.  Zahájeno bylo vždy 

podáním návrhu a to zpravidla OSPOD jako opatrovníka nezletilého dítěte, byť ust. § 68 odst. 

5 zor přiznával aktivní legitimaci i rodičům dítěte. Účastníky řízení byli rodiče dítěte, dítě 

zastoupené kolizním opatrovníkem, dále i státní zastupitelství, které mohlo do řízení vstoupit 

dle ust. § 35 odst. 1 písm. a) o.s.ř.  Nezletilý rodič dítěte byl účastníkem řízení, pokud dovršil 

16. ti let, potom měl plnou procení způsobilost. Byl - li mladšího věku, musel být v řízení 

řádně procesně zastoupen.  

Dokazování je ovládáno zásadou vyhledávací, neboť šlo o jeden z typů nesporného 

řízení v opatrovnických věcech péče o nezletilé. Toto řízení je řízením incidenčním tj. 

samostatným, pokud je ukončeno s kladným výsledkem, tedy, že souhlasu rodičů třeba je, 

jsou biologičtí rodiče dále účastníky řízení o osvojení. Pokud je soudem naopak vysloveno, že 

jejich souhlasu třeba není, již účastníky dalších řízení nejsou.  

Soud rozhodoval ve věci rozsudkem. Byl povinen dle ust. § 180a odst. 4 o.s.ř. v těchto 

věcech rozhodovat vždy přednostně a urychleně, aby nedocházelo ke zbytečně dlouhému 

pobytu dítěte mimo rodinné prostředí. Nebyly však dány konkrétní lhůty, když k termínu 

„přednostně“ přistupoval každý soudce trochu jinak.   

1.2.9. Vlastní řízení o osvojení  

Co se vlastního řízení o osvojení týká, na rozdíl od ostatních opatrovnických věcí, 

bylo toto řízení ovládáno zásadou dispoziční, kdy je zahajoval soud na návrh osvojitelů, 

                                                           
16 blíže Winterová A., a kol. : Civilní právo procesní, 5. vydání, Linde, Praha, 2008, s. 418  
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kterým byl soud vázán, neboť se jednalo o řízení o osobním statutu.17 Aktivně legitimováni 

byli tedy pouze budoucí osvojitelé při společném osvojení či osvojitel, nikdo jiný.  

Místně příslušným byl soud, v jehož obvodu mělo osvojované dítě trvalé bydliště. 

Účastníky řízení bylo osvojované dítě zastoupené opatrovníkem, jeho rodiče, pokud nebyli 

zbaveni či omezeni rodičovské zodpovědnosti, nebo neměli způsobilost k právním úkonům, či  

byli - li  v ní omezeni, pokud dali blanketový souhlas či pokud v incidenčním řízení, které 

předcházelo tomuto řízení, bylo rozhodnuto, že k osvojení není třeba jejich souhlasu, pokud 

byl shledán tzv. kvalifikovaný nezájem či žádný zájem.  18  

 Osvojované dítě soud vyslechl, jen bylo-li k osvojení třeba jeho souhlasu.19 

Právní účinky osvojení nastaly právní mocí rozsudku, který měl konstitutivní povahu, 

tj. zakládal nové příbuzenské vztahy osvojence vůči své nové rodině vůči osvojitelům, kdy 

mezi nimi a osvojencem vznikl takový poměr, jako je mezi rodiči a vlastním dítětem, i jejich 

dalšími příbuznými. Současně také rušil tyto vztahy k rodičům a jejich příbuzným. U 

nezrušitelného osvojení došlo poté k zápisu osvojitelů do matriky narozených místo rodičů 

dítěte.  

 1.2.10. Osvojení nezrušitelné, možnost zrušení osvojení, readopce  

U nezrušitelného osvojení kromě shora uvedených podmínek bylo zor stanoveno, že 

takto osvojit nezletilé dítě staršího jednoho roku mohli společně jen manželé, tj. sezdané 

osoby různého pohlaví. Výjimkou byla možnost nezrušitelně osvojit dítě rodiče, který zemřel 

a to pozůstalým manželem, nebo pokud dítě bylo osvojeno jen jedné osobě z manželského 

páru a ta také zemřela.20 Opětovné osvojení tj. readopce byla možná, pokud bylo dítě 

osvojeno nezrušitelně, tento druh osvojení však na rozdíl od osvojení prostého nemůže být 

zrušen soudem na návrh osvojence či osvojitele. Pokud k tomuto výroku došlo, vstupoval 

osvojenec opětovně do svých minulých rodinných a příbuzenských vztahů a nesl své původní 

příjmení. Potom tento rozsudek o zrušení osvojení byl konstitutivní povahy, kdy tyto právní 

následky nastaly až nabytím právní moci. 21   

V případech soudních řízení s cizím prvkem je nutno ještě uvést ust. § 26 až ust. § 27 

z.č. 97/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o mezinárodním právu soukromém a 

procesním, který stanovil, že osvojení se řídí právem státu, jehož příslušníkem je osvojitel. 

Jestliže měli osvojující manželé jinou státní příslušnost, musely být splněny právní podmínky 

                                                           
17 viz ust. § 80 písm. a) o.s.ř. taxativně uvádí tzv. řízení ve věcech statusových  
18 Viz ust. §  181 odst. 1, 2 písm. a) až d)   o.s.ř.  
19 Viz ust. § 182 odst. 1 o.s.ř odkazoval na ust. § 67 odst. 1 zor, souhlasu osvojovaného dítěte bylo třeba, pokud 

bylo schopno posoudit dosah osvojení 
20 Viz ust. § 74 odst. 1, 2 zor  
21 Ust. § 73 odst. 1, 2 zor  
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států obou právních řádů. Zda bylo třeba při osvojení nebo jemu podobných vztazích 

přivolení dítěte, nebo jiných osob a orgánů, bylo nutné posoudit podle právního řádu státu, 

jehož bylo dítě příslušníkem. 22 

Pravomoc soudů ČR ve věcech osvojení nezletilých dětí byla také dána, pokud byl 

osvojitel občanem našeho státu. Byli-li společnými osvojiteli manželé, postačilo, aby měl 

občanství a trvalý pobyt na území našeho státu jen jeden z nich. Není-li ani jeden z osvojitelů 

občanem ČR, byla pravomoc soudu našeho státu dána, měl - li zde osvojitel nebo alespoň 

jeden z osvojitelů trvalý pobyt a mohlo - li být rozhodnutí soudu následně uznáno 

v domovském státě osvojitelů, nebo pokud měl osvojitel nebo alespoň jeden z nich zde pobyt 

delší dobu. 23 

V případech mezinárodních osvojení bylo v řízení třeba vždy souhlasu Úřadu pro 

mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně a soud musel postupovat podle 

mezinárodních úmluv.24  

1.2.11. Právní úprava osvojení v NOZ  

1.2.12.  Definice osvojení  

Podstata osvojení v NOZ zůstává stejná jako v zor. Tento institut je upraven v hlavě II. 

spolu s příbuzenstvím, určováním rodičovství, a s oddílem týkajícím se vztahů mezi rodiči a 

dětmi, jakož i rodičovskou odpovědností. Tím je ještě více zdůrazňuje jeho statusový 

charakter.   

NOZ upravuje institut osvojení v ust. § 794 až § 854, když v souladu s ostatními 

předchozími právními úpravami i mezinárodními smlouvami rozumí osvojením přijetí cizí 

osoby za vlastní ve smyslu zásady adoptione natura imitatur.25 Předpokladem osvojení je tedy 

                                                           
22 Vzhledem k účinnosti NOZ vstoupil také 1.1.2014 v účinnost z.č. 91/2012 o mezinárodním právu soukromém, 

zde je osvojení upraveno v ust. § 60-63 : „ Rozhodovat ve věcech osvojení přísluší českým soudům, je-li 

osvojitel státním občanem České republiky. Jsou-li osvojitelé manželé, postačí, je-li státním občanem České 

republiky jeden z nich. Není-li osvojitel nebo ani jeden z manželů státním občanem České republiky, je 

pravomoc českých soudů dána, má-li zde osvojitel nebo alespoň jeden z osvojujících manželů pobyt a může-li 

být rozhodnutí soudu uznáno v domovském státě osvojitele nebo v domovských státech obou osvojujících 

manželů, nebo má-li osvojitel nebo alespoň jeden z osvojujících manželů v České republice obvyklý pobyt. 

Jestliže je nezletilý, o jehož osvojení jde, státním občanem České republiky a má na území České republiky 

obvyklý pobyt, přísluší rozhodovat o jeho osvojení výlučně českým soudům. Pro osvojení je třeba splnit 

podmínky stanovené právním řádem státu, jehož občanem je osvojenec, i státu, jehož občanem je osvojitel. 

 Mají-li osvojující manželé různou státní příslušnost, musí být splněny podmínky právních řádů obou manželů 

určených podle jejich státní příslušnosti a právního řádu státu, jehož občanem je osvojenec. Účinky osvojení se 

řídí právním řádem státu, jehož jsou občany všichni účastníci v době osvojení, jinak právním řádem státu, v 

němž mají v době osvojení všichni účastníci obvyklý pobyt, jinak právním řádem státu, jehož občanem je 

osvojenec.“, citováno ze systému aspi, dne 21.5.2014 
23 viz ust. § 41 odst. 1, 2 ZMPS č. 97/1963 Sb.  
24 Viz příloha č.3 této práce -  mezinárodní smlouvy  
25 Viz ust. § 794 NOZ  
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takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou 

alespoň základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být vždy v jeho zájmu. 26 

1.2.13. Osvojení osoby zletilé  

Osvojení zletilé fyzické osob, které je novinkou v našem právním řádu, upravuje NOZ 

v ust. 846 až 850 NOZ.  

Na rozdíl od právních úprav jiných evropských zemí, např. Rakouska, Německa či 

Francie bylo možno osvojit jen dítě nezletilé. Tato zásada je však prolomena ustanovení § 796 

odst. 2 NOZ, kdy lze s účinností NOZ  osvojit i zletilou osobu a to na návrh osoby, která chce 

zletilého osvojit. V ust. § 846 NOZ je stanoveno, že tato adopce je možná, jen pokud není 

v rozporu s dobrými mravy a dále v ust. § 847 odst. vyjmenovává případy, kdy tak lze učinit. 

V určitém směru jde o osvojení, které se svým charakterem blíží osvojení nezletilého a 

skutkově z těchto jevů vychází. Zejména je využití tohoto nového institutu vhodné a účelné  

v případech, kdy byl sourozenec osvojovaného osvojen týmž osvojitelem, v době podání 

návrhu byl osvojovaný nezletilým, osvojitel pečoval o osvojence jako o vlastního již v době 

jeho nezletilosti a osvojitel je manželem rodiče osvojence. Zletilého však nelze osvojit, pokud 

by to bylo v rozporu s odůvodněným zájmem jeho pokrevních rodičů.  

 Naproti tomu ovšem nastávají právní následky, které u osvojení nezletilého neznáme. 

Zletilý osvojenec však oproti nezletilému nevstupuje do příbuzenského poměru k ostatním 

členům rodiny svého osvojitele a ani vůči nim nenabývá žádná jiná majetková práva. Také 

osvojitel nenabývá osvojením žádná majetková práva vůči zletilému osvojenci a jeho 

potomkům. Stejně tak v řadě descendentů tito neztrácejí své původní právní postavení ve své 

pokrevní rodině. Jedná se tak o osvojení neúplné.   

 Osvojení v tomto případě však má právní následky pro budoucí potomky osvojence, 

pokud se narodí až po osvojení. Pro dříve narozené potomky osvojence má osvojení právní 

následky, jen pokud dali k osvojení souhlas. Vyživovací povinnost mezi zletilým osvojencem 

a zletilým osvojitelem je upravena subsidiárně, když jsou jí zavázáni pouze tehdy, pokud jiné 

osoby jí nemohou dostát a to v řadě sestupné i vzestupné. Podobný princip se uplatňoval i ve 

starších právních úpravách.27 

Osvojenec dědí po osvojiteli v první zákonné třídě dědiců, nevstupuje však do práva 

dědického vůči jiným osobám.  

Lze předpokládat, že k tomuto typu osvojení bude docházet pouze výjimečně. 

Společným smyslem tohoto nového institutu je prodloužení lidského věku. Osvojovat si 

                                                           
26 Viz ust. § 795 NOZ 
27 Viz historie osvojení kapitola 1.2.2. 
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zletilého budou často osoby, které nemají potomky, nemají pokračovatele ve svém díle nebo 

jimž jejich vlastní pokrevní potomci neposkytují náležitou pomoc v nemoci a ve stáří. 28 

           1.2.14. Obecné principy a podmínky osvojení nezletilého  

O osvojení nezletilého rozhoduje soud vždy a pouze jen na návrh osoby, která chce 

dítě osvojit. Osvojují-li dítě manželé, podávají návrh na osvojení společně jako společní 

osvojitelé. V případě osvojení zletilé fyzické osoby se musí zletilý osvojenec k tomuto návrhu 

svým souhlasem v rámci řízení o osvojení připojit. NOZ také výslovně nehovoří o osvojení 

dítěte osobami stejného pohlaví žijících v registrovaném partnerství, ať už půjde o osvojení 

oběma partnery nebo o osvojení dítěte jednoho z partnerů druhým partnerem. 29  

Na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel, popřípadě osvojitelé zapíší do 

matriky jako rodiče místo rodičů biologických. 30 

Nyní je v NOZ výslovně kogentně upraveno, že osvojení nesmí být zprostředkováno 

za úplatu či odměnu, nikdo nesmí osvojením či jeho zprostředkováním získat nepatřičný zisk. 

Toto ustanovení vyplývá z mezinárodních úmluv a zabraňuje obchodování s dětmi a jinou 

trestnou činností.31 Tím však není řečeno, že v předchozí právní úpravě bylo obchodování 

s dětmi za účelem jejich osvojení někdy dovoleno. Tento princip je navíc v právu trestním 

podpořen trestními sankcemi.32  

Požadavky kladené na osvojitele jsou principielně totožné jako v zor, tedy že se 

osvojitelem může stát pouze zletilá a svéprávná fyzická osoba, která zaručuje svými osobními 

vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které ji vedly k osvojení, že 

bude pro osvojované dítě dobrým rodičem.33 Zdravotní stav, který má být také při řízení o 

osvojení zjišťován, nesmí omezovat péči o osvojené dítě ve značné míře.34  

Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může dítě osvojit i 

jiná osoba. V tomto případě soud poté ve stejném rozsudku rozhodne o tom, že se z matriky 

vypouští zápis i o druhém původním rodiči.  

Novinkou NOZ je ust. § 801, které zavazuje soud zjistit, zda osvojení nebude 

v zásadním rozporu se zájmy dětí osvojitele. Podle mého názoru nejsou stěžejními pro toto 

                                                           
28 Viz www.justice.cz, dostupné online z http://občanskyzakonik.justice.cz/rodinne-pravo/konkretni-

zmeny/osvojeni-  zletileho,citované dne 12.3.2014 
29 Viz ust. § 796 odst. 1), 2) NOZ  
30 Viz ust. § 797 NOZ 
31  Srovnej čl. 15 Evropské úmluvy o osvojení dětí  č. 132/2000 Sb.m.s., blíže viz kapitola ad 2.8.4., také  trestní 

zákoník upravuje v hlavě II. Trestné činy proti svobodě v ust. § 168 trestný čin ochodování s lidmi a v ust. § 169 

trestný čin svěření dítěte do moci jiného, proto je nesmyslné tvrzení některých NNO, že po 1.1.2014 může 

docházet k obchodování s dětmi pro účely osvojení 
32 tamtéž 
33 Viz ust. §799 odst. 1 NOZ , porovnej s ust. § 64 odst. 1, 2 Zor  
34 Viz ust. § 799 odst. 2 NOZ  

http://www.justice.cz/
http://občanskyzakonik.justice.cz/rodinne-pravo/konkretni-zmeny/osvojeni-
http://občanskyzakonik.justice.cz/rodinne-pravo/konkretni-zmeny/osvojeni-
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posouzení majetkové zájmy vlastních dětí osvojitelů, ale zejména jejich postavení v rodině 

z hlediska uspokojování jejich potřeb. Je zcela přirozené, že NOZ nerozlišuje, zda se jedná o 

děti narozené z manželství, nemanželské či již osvojené, když jejich rovnost před zákonem je 

jedním ze základních principů rodinného práva. Lze předpokládat, že zpravidla tak bude soud 

činit prostřednictvím OSPOD, případně výslechem dítěte rozumově vyspělého před soudem. 

V případě složitější situace nevylučuji ani případné vyhotovení znaleckého posudku.  

Rovněž tak další ust. NOZ v § 803 je nové, neboť konkrétně stanoví věkový rozdíl 

mezi osvojencem a osvojiteli, který nesmí být, vyjma zcela výjimečných případů, kdy s tímto 

souhlasí opatrovník dítěte a osvojení je zcela v zájmu nezletilého osvojence, menší než 

šestnáct let, což není ani rozdíl generační. Toto ustanovení je jednoznačně konstruováno ve 

prospěch dítěte. 35  

V otázce příbuzenství zákon zcela jasně zakazuje osvojení mezi ascendenty a 

descendenty tj. v celé řadě přímé vzestupné a sestupné. V řadě pobočné není možné realizovat 

osvojení mezi sourozenci. Toto ustanovení ovšem neplatí v případě tzv. náhradního 

surrogačního mateřství. 36 

1.2.15. Souhlas s osvojením oprávněných osob  

Ust. § 805 až § 822 upravují nutnost či nenutnost souhlasu s osvojením.  

O osvojení nemůže být nikdy rozhodnuto bez souhlasu dítěte, rodičů dítěte nebo osob, 

které jsou oprávněny dát souhlas za rodiče dítěte, popřípadě manžela osvojitele. Toto 

ustanovení platí i pro případ, že byl souhlas, který již byl jednou udělen, vzat zpět.  

 Souhlas osvojence je vyžadován, pokud je toto dítě starší dvanácti let, ledaže by tento 

postup byl v zásadním rozporu se zájmy dítěte, nebo by dítě nebylo schopno posoudit 

důsledky svého souhlasu. Při soudním řízení o osvojení by mělo být samo toto dítě před 

soudem slyšeno a soudem dostatečně poučeno o účelu, obsahu a důsledcích souhlasu 

s osvojením. Soud by měl vždy brát v potaz samotné vyjádření nezletilého s ohledem na 

stupeň jeho duševního vývoje. Dítě mladší dvanácti let by v tomto řízení mělo být zastoupeno 

hmotně právním opatrovníkem, který je oprávněn udělit souhlas za toto dítě.  Osvojované dítě 

starší 12. ti let může svůj souhlas s osvojením až do rozhodnutí soudu odvolat.   

 Souhlas rodičů osvojovaného dítě je zákonem vždy vyžadován a dává se osobním 

prohlášením pouze vůči soudu, nestačí tedy prohlášení před OSPOD, notářem či jinými 

                                                           
35 Srovnej ust. § 65 odst. 1 zor, kde věkový rozdíl byl stanoven výrazem přiměřeně, obecně generační rozdíl je 

vymezen hranicí 20.ti let, viz  Evropská úmluva o osvojení dětí č. 132/2000 Sb. udává věkový rozdíl 21-35 let, 

náš stát k tomuto ustanovení učinil výhradu, např. v ABGB  věkový rozdíl byl dán konkrétním číslem – 18 let a 

osvojitelé museli být zároveň starší 40. ti let, stejně tak tomu bylo v z.č.56/1928 Sb., o osvojení 
36 úprava náhradního mateřství v zor nebyla, v NOZ viz ust. § 775 je matkou dítěte ta žena, která je porodila,   
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úředními osobami. Toto prohlášení musí splňovat obecné náležitosti právního jednání.37 Bez 

udělení souhlasu nemůže být o osvojení rozhodnuto. Souhlas by neměl být podmínečný ani 

časově omezený. Před tímto prohlášením by měli být rodiče soudem řádně poučeni o 

důsledcích tohoto jednání. 38 Ve velké většině případů však byl do ledna 2014 souhlas dáván 

orgánům SPOD, které s biologickými rodiči spolupracovaly a navštěvovaly je v místě jejich 

bydliště.  

Souhlas je vyžadován i od nezletilých rodičů, kteří ještě sami nenabyli plné 

svéprávnosti, rodič mladší šestnácti let však souhlas dát sám nemůže. Vyjádření tohoto 

souhlasu nezletilým rodičem starším šestnácti let není zastupitelné. Pokud u biologického 

rodiče byla omezena svéprávnost rozhodnutím soudu, může jednat pouze v rozsahu, ve 

kterém jeho svéprávnost omezena nebyla.39 Tím zákonodárce reaguje na novou právní  

úpravu svéprávnosti, když v řízení o omezení svéprávnosti je vždy zjišťováno, zda 

posuzovaný člověk je schopen vykonávat rodičovskou odpovědnost a udělit souhlas 

s osvojením. V zor bylo třeba vždy souhlasu nezletilého rodiče bez ohledu na jeho věk.  

Matka osvojovaného dítě může dát souhlas s osvojením nejdříve šest týdnů po porodu, 

tedy po uplynutí šestinedělí, otec dítěte může tento souhlas udělit po porodu, což je nové 

ustanovení oproti zor, když oba shodně udělovali blanketní souhlas po šesti týdnech od 

porodu dítěte.40 K nasciturovi však tento souhlas udělit nelze a to ani matkou, když k tomuto 

souhlasu nebude přihlíženo.41 

Podle NOZ není rozlišováno, zda byl souhlas udělen tzv. blanketově, či zda byl udělen 

pro určitou konkrétně uvedenou osobu budoucího osvojitele.42 Novinkou je, že pokud bude 

soudem návrh osvojitelů na osvojení zamítnut, či bude budoucím osvojitelem vzat návrh na 

osvojení zpět, souhlas rodičů pozbude účinnosti. Stejně tak pozbude účinnosti, pokud nebude 

dítě osvojeno do šesti let od udělení tohoto souhlasu.43  

Odvolat souhlas lze po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán. Po této lhůtě jej lze také 

odvolat a to za splnění podmínek, že dítě není dosud umístěno soudem do preadopční péče 

budoucích osvojitelů, nebo že dítě má být vydáno pečujícími osobami rozhodnutím soudu 

svým biologickým rodičům zpět do jejich péče, pokud je takové řešení v souladu s jeho 

                                                           
37 viz ust.§ 545 až 599 NOZ  
38 Viz ust. 810 odst. 1, 2 NOZ  
39 Srov. Ust. § 811, 812 NOZ, zor v ust. § 67 odst. 2 stanovil, že nezletilý rodič musí dát vždy souhlas bez 

ohledu na svůj věk  
40 Viz E.úmluva o osvojení dětí č. 13/2000 Sb.m.s. 
41 Viz us.t § 813 odst. 1, 2 NOZ 
42 viz ust. § 814 NOZ  
43 Viz ust. § 814, § 815 NOZ 
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zájmy.44 Co se týká formy odvolání souhlasu, vyžaduje stejné náležitosti právního jednání 

jako udělení souhlasu.    

Souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není třeba v případech, pokud tento rodič byl 

zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát k osvojení souhlas, když také není 

schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání či se zdržuje na neznámém 

místě. 45 Pokud jsou tyto důvody dány u obou rodičů shodně, je vyžadován k osvojení souhlas 

poručníka či opatrovníka. Stejná zásada platí i v případě úmrtí obou rodičů tedy u 

oboustranného sirotka či v případě dítěte nalezeného či umístěného do baby boxu bez zjištěné 

totožnosti, kdy nebylo zjištěno a určeno rodičovství k tomuto dítěti. V těchto případech musí 

soud ze zákona pečlivě zjišťovat všechny rozhodné skutečnosti a také by měl zjistit a 

vyslechnout příbuzné těchto dětí, pokud existují a zjistit, zda mají zájem o dítě pečovat či 

nikoliv. 46 

K osvojení také není třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem, čímž je 

míněno to, že neprojevuje soustavně o dítě opravdový zájem a tím trvale porušuje své 

povinnosti rodiče. Tento zjevný nezájem musí trvat minimálně tři měsíce od projeveného 

opravdového zájmu o dítě a současně by měl být rodič orgánem SPOD řádně poučen o 

důsledcích svého chování.  Od tohoto poučení by měly také uplynout tři měsíce a v této době 

by rodičům měla být OSPOD poskytnuta pomoc a poradenství k řešení své situace. Toto 

poučení není vyžadováno, pokud rodič změnil místo svého pobytu, aniž by sdělil nové a toto 

se nepodařilo zjistit.47 NOZ tedy vychází ze stejných principů zjevně nijakého zájmu a tzv. 

kvalifikovaného nezájmu, jak tomu bylo v poslední platné úpravě zor.  

Soud před řízením o osvojení rozhoduje vždy s ohledem na právo na spravedlivý 

proces ve zvláštním incidenčním řízení o tom, zda je třeba souhlasu rodičů či nikoliv. Pokud 

tohoto souhlasu rodičů není třeba, je nutno zajistit souhlas opatrovníka. Tento opatrovník, 

zpravidla tedy OSPOD, by měl před udělením svého souhlasu zjistit všechny rozhodné 

skutečnosti týkající se dítěte a také jeho příbuzných osob, které mají zájem se o dítě starat. 

Rovněž by měly být vyslechnuty osoby, které v době rozhodování mají dítě ve své péči. 

48Pokud existuje blízký příbuzný dítěte, který se o ně chce řádně starat a je-li to v souladu se 

                                                           
44 Viz ust. § 817 odst. 1) až 3) NOZ 
45 Viz ust. § 818 odst. 1 písm. a) až c) NOZ 
46 Viz ust. § 818 odst. 2 NOZ  
47 viz ust. § 819, § 820 NOZ, ust. § 68 odst. 1 až odst. 5 zor ve znění účinném od 1.1.2013, zde je totožná právní 

úprava  
48 Viz ust. § 821 odst. 1), 2) NOZ 
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zájmy tohoto dítěte, svěří soud dítě do péče této příbuzné osoby, i když by jinak k osvojení 

nebylo třeba souhlasu rodičů. V tomto případě nelze o osvojení rozhodnout. 49  

1.2.16  Péče před osvojením  

Se souhlasem budoucího osvojitele lze osvojované dítě předat do péče ihned poté, co 

rodiče tohoto dítěte dali s osvojením souhlas. Rodiče osvojovaného dítěte mohou souhlasit 

také s předáním dítěte budoucím adoptivním rodičům přímou cestou i dříve, jakmile to 

zdravotní stav dítěte dovolí, když jsou povinni o skutečnosti předání dítěte bezodkladně 

informovat OSPOD. V podstatě tak se souhlasem rodičů mohou dítě odevzdat budoucím 

osvojitelům přímo z porodnice u fyziologických novorozenců prakticky již 4. den po 

narození.  O tomto předání a péči budoucích osvojitelů však rozhoduje vždy a pouze jenom 

soud. Jedině tak lze zabránit komercionalizaci osvojení a případným neetickým praktikám 

osob činných v této oblasti. (např. NNO, zdravotnických či sociálních pracovníků, různých 

zprostředkovatelů, organizované trestné činnosti apod.)  Péče o dítě v době před uplynutím tří 

měsíců od dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, není péčí před osvojením, tj. péčí preadopční. 

Půjde tedy o jakousi před – předadopční péči. 50 

V průběhu vlastní péče před osvojením má soud získat dostatek důkazů o tom, že mezi 

budoucími osvojiteli a osvojencem se vytvořil takový vztah, jaký je mezi rodiči a jejich dětmi. 

Na rozdíl od předchozích starších právních úprav rozhoduje o zatímní péči budoucích 

osvojitelů soud, nikoliv OSPOD ve správním řízení, což je velmi pozitivní změnou oproti 

právní úpravě dané zor a to od roku 1963. Soud může předat dítě do péče budoucích 

osvojitelů po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl souhlas rodičů s osvojením dán a to na 

návrh budoucích osvojitelů. Před tímto rozhodnutím je však soud povinen zjistit veškeré 

skutečnosti týkající se vhodnosti osvojení se zřetelem na osobnosti osvojitele včetně jeho 

zdravotního stavu, sociálního prostředí, schopnosti řádně o dítě pečovat, jakož i zjistit 

pohnutky, které jej k osvojení vedly.  

Soud tedy sám ex officio  vyhledává a koncentruje veškeré informace nezbytné pro 

jeho rozhodnutí. U dítěte by měla být zjištěna jeho osobnost, zdravotní stav, prostředí, 

z něhož vychází a jeho statusová práva, jakož i náboženské, etnické a kulturní prostředí 

                                                           
49 Srovnej nález ÚS ČR č. 485/2010 : řízení a rozhodnutí o nezájmu je řízením a rozhodnutím o rodičovské 

zodpovědnosti, NOZ to výslovně nepopírá, vychází z jiné konstrukce, řízení o rozhodnutí o nezájmu rodičů je 

zásahem do práva na rodinný život, NOZ to nezpochybňuje, ale reflektuje, počítání lhůt pro existenci nezájmu 

rodičů nelze vázat ke dni podání návrhu o určení nezájmu 
50 viz ust. § 823 NOZ odst. 1, 2 ve spojení s ust. § 824 odst. 1, 2 NOZ 
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osvojence i osvojitelů. Mělo by být přihlíženo i k době, ve které budoucí osvojitelé o dítě 

pečovali. 51 

Po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, se pozastavuje výkon 

práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Tato skutečnost suspendace 

rodičovské odpovědnosti nastává přímo ex lege52, aniž by bylo nutno podávat návrh k soudu.  

Soud musí jmenovat pro toto období dítěti veřejného poručníka, kterým bude OSPOD, vyjma 

případů, kdy byl poručník soudem jmenován již dříve.  

NOZ však jednoznačně neřeší, zda tato situace nastane také tři měsíce po právní moci 

rozsudku o tom, že souhlasu rodičů k osvojení dítěte není třeba. Domnívám se, že lze 

analogicky odvodit, že ust. § 825 NOZ lze tedy použít i pro případy, kdy je nutno rozhodovat 

o tzv. nezájmu, ať už zjevném či kvalifikovaném ze strany rodičů. Myslím si ale, že pro větší 

jasnost by však měl NOZ i na toto pamatovat a případně ještě tuto problematiku upřesnit.   

 Bylo – li dítě předáno již do péče osvojitele, považuje se jeho další péče za péči před 

osvojením. Toto ust. § 828 představuje tedy automatickou konverzi k předadopční péči, aniž 

by o ní měl soud opětovně rozhodovat. Pro péči před osvojením nebude nutné další 

rozhodnutí orgánu veřejné moci tj. soudu. Toto ustanovení je hospodárné, neboť šetří práci 

soudu, když by v poměrně krátké době konal dvě totožná řízení s totožnými účastníky a 

totožným dokazováním a zároveň je toto ustanovení jednoznačně formulováno ve prospěch 

dítěte, když umožňuje jeho rané svěření budoucím rodičům s automatickým převodem této 

rané péče do péče předadopční a to po uplynutí tří měsíců od prvního svěření dítěte do jejich 

péče. V této době se ale bude jednat o institut svěření do péče jiné osoby ze strany budoucích 

osvojitelů.   

Dříve, než bude o osvojení rozhodnuto, musí být osvojované dítě v péči budoucích 

osvojitelů na jeho náklady. V této době má osvojitel práva jako v ust. § 953 až § 957 NOZ, 

tzn. jako při institutu svěření do péče jiné osoby dle NOZ. Toto ustanovení rovněž považuji za 

praktické, když v zor před předadopční péče blíže upravena nebyla a nyní umožňuje i 

novorozenci nalézt trvalé a stálé rodinné prostředí v řádu hodin či dnů po narození a tím je 

zcela ušetřit ústavní péči či změnám výchovného prostředí např. umístěním do profesionální 

přechodné péče pěstounské.  

 Délka této zatímní péče není NOZ konkrétně vymezena, nicméně musí trvat 

dostatečnou dobu, aby se mezi osvojitelem a osvojencem vytvořil takový vztah, jako je mezi 

dítětem a jeho rodiči, pokud by z nich bylo narozeno, což je smyslem a cílem osvojení. Tato 

                                                           
51 Viz ust. § 825, 826, 827 odst. 1 písm. a) až c) NOZ 
52 Ust. § 825 NOZ 
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péče by měla být minimálně šestiměsíční. Po dobu této péče se pozastavuje ze zákona53 

vyživovací povinnost jiných osob k dítěti, pokud by jim ze zákona vyvstala, což je ovšem 

odlišné právní pojetí proti svěřenectví.  

1.2.17.  Zohlednění práv putativního otce a dalších příbuzných osob  

Podá-li muž, který tvrdí, že je otcem osvojovaného dítěte návrh na určení otcovství, 

není možno o osvojení rozhodnout, dokud soud pravomocně nerozhodne v řízení o paternitě.  

Bylo-li však dítě již předáno do předadopční péče, a uplynula - li tříměsíční lhůta, ve které lze 

souhlas k osvojení odvolat, je možno dítě vydat dle ust. § 817 odst. 2 písm. b) NOZ. Otec 

musí soudu podat návrh na vydání dítěte jeho zatímními pečovateli a musí být soudem 

nepochybně objektivně zjištěno, zda je v zájmu dítěte, aby bylo se svými rodiči. 54 

Podá-li návrh na svěření dítěte do své péče osoba, která tvrdí, že je v blízkém příbuzenském 

stavu k dítěti, nelze dítě osvojit, pokud o tomto návrhu nebude předběžně pravomocně 

rozhodnuto. 55  

1.2.18.  Právní následky osvojení  

Právní následky nastávají stejně, jako v předchozí právní úpravě. Dítě, které bylo 

společně osvojeno manžely nebo manželem svého biologického rodiče, má postavení 

společného dítěte manželů, jinak má postavení stejné jako vlastní dítě osvojitele. Osvojitelé 

nesou rodičovskou odpovědnost vůči osvojenci v plném rozsahu. 56  

Osvojením nezletilce zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a jeho původní 

rodinou a také všechna práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající, uplatňuje se tedy 

princip úplného osvojení.  Zanikají také práva a povinnosti opatrovníka nebo poručníka, který 

byl soudem jmenován, aby za rodiče vykonával jejich práva a povinnosti. Je-li osvojitel 

manželem jednoho z rodičů osvojence, nedotýká se osvojení příbuzenského poměru mezi 

osvojencem a jeho rodičem i jeho dalšími příbuznými osobami. 57 

Pokud došlo k osvojení dítěte mladšího osmnácti let, které je již samo nezletilým 

rodičem, vztahují se právní účinky osvojení i k tomuto dítěti nezletilého osvojence, tj. 

osvojitelé se současně stanou rodiči i prarodiči zároveň.58   

Osvojenec ponese příjmení osvojitele, pokud jsou osvojiteli oba manželé, bude mít 

stejné příjmení jako jejich ostatní děti, které bylo určeno při okamžiku uzavření jejich 

manželství. 59 

                                                           
53 viz ust. § 829 odst. 3 NOZ 
54 srov. ust. § 830 NOZ 
55 dle ust. § 831 NOZ 
56 ust. § 832 odst. 1, 2 NOZ  
57 Srov.ust. § 833 odst. 1, 2 NOZ 
58 Viz ust. § 834 NOZ 
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Ustanovení § 836 je zcela novým, neboť ukládá povinnost informovat osvojence o 

jeho adopci a to nejpozději do zahájení jeho povinné školní docházky. Toto ustanovení tzv. 

lex in perfekta chrání psychiku osvojeného dítěte tak, aby se o svém původu dozvědělo 

vhodnou formou od jeho blízkých osob, popřípadě i za pomoci odborníků ve věku, kdy již 

dokáže tuto informaci přijmout. 60 

1.5.19. Institut utajeného osvojení  

Institut utajeného osvojení je zcela novým v našem právním řádu, neboť umožňuje, 

aby osvojitel i osvojence navrhli soudu, aby rozhodl, že osvojení a jeho okolnosti mají být 

utajeny před původní tj. pokrevní rodinou dítěte. Tato možnost platí i pro utajení pokrevního 

rodiče a jeho souhlasu k osvojení. 61 

Pouze soud však může také rozhodnout o tom, že tyto skutečnosti mohou být 

odtajněny a to v případě, že je osvojené dítě ohroženo na životě a zdraví. V úvahu připadá 

možnost zjištění dědičných onemocnění a jejich léčby, případně nutnost transplantace apod.  

Jakmile osvojenec nabude svéprávnosti, vznikne mu právo seznámit se s obsahem 

spisu, který byl veden v řízení o jeho osvojení.62 Otázkou pro praxi zůstává tedy, jak vést 

soudní spis, jak naložit s údaji zde obsaženými? Nesporné je však to, že každá fyzická osoba 

má právo na svou identitu a právo znát svůj původ. Například ruské rodinné právo vychází 

výhradně z principu utajení osvojení, když je dokonce možné pro tyto účely změnit i místo a 

datum narození osvojence.63 Což je postup odporující těmto zásadám.  

1.2.20.  Dohled nad osvojením  

 Ust.  § 839 NOZ zavádí nový institut a to dohled nad úspěšností osvojení na nezbytně 

nutnou dobu, který vykonává OSPOD. Toto výchovné opatření ve formě dohledu nařídí soud 

z moci úřední přímo ze zákona, pokud k tomu shledá důvody a to i bez návrhu osvojitelů. I 

bez tohoto nařízeného dohledu by měl OSPOD poskytovat poradenství, doporučit případně 

vhodné služby spojené s  péčí o osvojené dítě. Nabízí se tady i účast akreditovaných NNO. 

Dohled, pokud je soudem nařízen, je realizován pouze nezbytně nutnou dobu, kterou lze 

soudem modifikovat dle zjištěných skutkových okolností. Státní orgány by tak měly mít 

                                                                                                                                                                                     
59 Viz ust. § 835 odst. 1 NOZ, odst. 2) upravuje možnost užívat zdvojené příjmení osvojence připojením 

k prvnímu příjmení, pokud nesouhlasí se změnou svého příjmení  
60 Podle řady dětských psychologů je však vhodné připravovat na přijetí této informace dítě již od batolecího 

věku např. formou pohádky nebo jiného příběhu, konkrétně např. Šturma, J., Rieger, Z.: Říci osvojeným dětem 

pravdu o adopci? In Psychologie dnes, č.12, s. 30-31, ročník 2009, Zkušený dětský psycholog doc. Jaroslav 

Šturma se jednoznačně kloní k odpovědi, že ano, že má nezletilé dítě znát pravdu o svém osvojení, svém původu 

a své identitě, toto pojetí jednoznačně již preferuje NOZ  
61 ust. § 837 odst. 1, 2 NOZ v návaznosti na čl. 20 Evropské úmluvy o osvojení dětí – Štrasburk, Rada Evropy 
62 Viz  ust. § 838 NOZ 
63 Viz  Haderka, J. : Nové ruské rodinné právo, Právní praxe č. 4, ročník 1997, s. 237 
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zpětnou vazbu o tom, jak dítě prospívá, jak rodina funguje a zda je na prvním místě zájem a 

blaho dítěte.  

Toto zákonné ustanovení však shledávám poněkud šikanózním vůči osvojitelům, 

neboť dohled jako forma výchovného opatření je soudem ukládán v případech rodin méně 

funkčních a problémových, pokud již selhaly, pomineme-li přípravu a veškerá další šetření a 

odborná vyšetření, která museli osvojitelé již ve fázi před osvojením absolvovat. Je otázkou, 

zda se tento dohled bude týkat i osvojení dítěte manželem matky, když těchto osvojení je dnes 

polovina a NOZ automaticky dohled předpokládá ve formě poradenství a pomoci u všech 

případů osvojení. Patrně tak zákonodárce tímto ustanovením vyhověl přijatým mezinárodním 

úmluvám s cílem zabránit obchodu s dětmi či jiným společensky nepřijatelným praktikám. 

Něco jiného je dohled u předadopční péče, kde je zcela na místě.  

 1.2.21. Zrušení osvojení a jeho následky  

 Soud může osvojení zrušit na návrh osvojence nebo osvojitele, nelze však tak učinit po 

uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. Poté se osvojení stává nezrušitelným. Přímo ex lege  

se osvojení zrušitelné stane nezrušitelným, tj. automaticky konvertuje forma osvojení bez 

jakéhokoliv rozhodnutí soudu. V případě, že je osvojení v rozporu se zákonem, lze tak učinit i 

po této lhůtě. V souladu se zájmy dítěte může soud rozhodnout o nezrušitelnosti osvojení i 

před uplynutím tříleté lhůty a to pouze na návrh osvojitele. 64 

 Zrušením osvojení zaniká poměr vzniklý osvojením i povinnosti a práva z tohoto 

poměru vyplývající. Dochází k obnovení předchozích příbuzenských vztahů. Majetková práva 

a povinnosti vzniklé před tím, než bylo osvojení zrušeno, nejsou zrušením osvojení dotčeny.  

Také příjmení osvojence se po zrušení osvojení navrací, vyjma jeho učiněného prohlášení, že 

si je chce ponechat. 65 

 1.2.22.Opětovné osvojení. Opětovné osvojení může nastat tehdy, pokud bylo dřívější 

osvojení zrušeno nebo u společného osvojení manžely jeden z nich zemřel a dítě má být 

osvojeno novým manželem. Také je možné v případě úmrtí obou osvojitelů či jednoho z nich, 

pokud dítě osvojil samostatně.66 Nezrušitelné osvojení však nebrání opětovnému osvojení.  

 1.2.23. Procesní pravidla pro osvojení dle NOZ upravená v ZZŘS  

           1)  Řízení o osvojení nezletilého dítěte  - obecné principy  

 V incidenčním řízení o osvojení platí ust. § 821 NOZ, na které navazují procesní ust. § 

427 až ust. § 444 zzřš.  Jedná se o quasi souhrnné řízení, jelikož v těchto věcech má být veden 

                                                           
64 Viz ust. § 840 NOZ 
65 Ust. § 841, 842 NOZ  
66 Ust. § 843 NOZ. 
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jeden opatrovnický spis, pod jednou spisovou značkou u jednoho soudu v rukách jednoho 

soudce. Předmět řízení je vymezen taxativně, když soud postupně v časové linii přijímá 

prohlášení o udělení souhlasu k osvojení, rozhoduje o určení, zda je třeba souhlasu rodičů 

k osvojení, rozhoduje o návrhu rodičů, kteří dali již s osvojením souhlas, na vydání dítěte, 

rozhoduje o institutu osvojení, o utajení osvojení, o nařízení dohledu nad úspěšností osvojení. 

67 Místně příslušným je obecný soud osvojence, s výjimkou případů řízení o svěření českého 

nezletilce do předapoční péče do ciziny, kde je příslušný soud, v jehož obvodu je ÚPMPOD, 

což je Městský soud v Brně.68 V případě osvojení dítěte do ciziny a z ciziny musí mít soud 

k dispozici souhlas tohoto úřadu, jinak návrh odmítne. 69 

Řízení lze zahájit jen na návrh, bez návrhu může soud rozhodnout o odtajnění 

osvojení, pokud nastala velmi závažná situace ohrožující osvojení dítě na životě nebo na 

zdraví. Bez návrhu může soud také rozhodnout o nařízení dohledu nad osvojitelem a 

osvojencem na nezbytně nutnou dobu.70Účastníky osvojení jsou osvojenec, jeho zákonný 

zástupce, budoucí osvojitelé, případně rodiče osvojence. Nezletilý rodič starší 16. ti let má 

v řízení plnou procesní způsobilost. Účastníkem řízení je také manžel osvojitele, je-li třeba 

jeho souhlasu k osvojení.71 Rodič osvojovaného dítěte není účastníkem řízení, pokud byl 

zbaven rodičovské odpovědnosti, má omezenu svéprávnost ve věci udělení souhlasu 

s osvojením, nebo udělil souhlas k osvojení před podáním návrhu na osvojení. Rodič 

osvojence přestává být účastníkem řízení dnem právní moci rozsudku o tom, že není třeba 

jeho souhlasu k osvojení.72 Naopak soudu vzniká povinnost jednat s rodičem opětovně, pokud 

odvolal souhlas s osvojením, bylo – li změněno rozhodnutí o tom, že není třeba jeho souhlasu 

s osvojením nebo bylo změněno, či zrušeno rozhodnutí o omezení jeho svéprávnosti ve věci 

udělení souhlasu k osvojení nebo byla-li mu přiznána rodičovská odpovědnost zpět, či alespoň 

právo dát souhlas k osvojení. 73 

Nezletilec, který není plně svéprávný, musí být vždy v každém řízení ve věcech 

osvojení zastoupen opatrovníkem, zpravidla OSPOD. Pokud tento orgán však podal návrh na 

zahájení řízení, je nutno jmenovat jiného opatrovníka z důvodu kolize. Co se týká formy 

rozhodnutí, o tom, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení o dohledu nad osvojencem a o 

                                                           
67 viz ust. § 427 zzřs  
68 viz ust. § 428 zzřs  
69 viz ust. § 430 zzřs  
70 viz ust. § 429 zzřs  
71 viz ust. § 431 zzřs  
72 viz ust. § 432 odst. 1, 2 zzřs  
73 viz ust. 433 zzřs  odst. 1 písm. a) až d) zzřs  
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osvojení rozhoduje soud vždy rozsudkem.74 V rozsudku o vyslovení osvojení se vždy uvede 

nové příjmení osvojence.75Všechna řízení o utajení osvojení jsou neveřejná.76V zájmu 

ochrany dítěte připouští i zákonodárce tzv. vhodnou delegaci, kdy kterýkoliv soud může 

přijmout prohlášení rodičů o souhlasu s osvojením. 77  

Vysloví-li soud, že není třeba souhlasu obou rodičů k osvojení, jmenuje pro udělení 

souhlasu s osvojením opatrovníka. Pokud došlo ke změně poměrů, zruší soud na návrh 

rozsudek, kterým bylo určeno, že není třeba souhlasu rodičů s osvojením. Byl-li návrh na 

změnu rozsudku pravomocně zamítnut, lze opětovný návrh podat soudu nejdříve po uplynutí 

jednoho roku od právní moci tohoto zamítavého rozsudku. Bylo-li však již dítě pravomocně 

osvojeno, nelze tímto způsobem postupovat. Nelze tedy již rozsudek o určení, že k osvojení 

není třeba souhlasu rodičů, zrušit. Zákon tuto možnost z důvodu ochrany dítěte již 

nepřipouští.78 

K přerušení řízení může dojít i v případě uplatnění práv putativních příbuzných.79 

2) Procesní pravidla pro osvojení zletilé osoby  

 Místně příslušným pro toto řízení je obecný soud zletilého osvojence. Řízení je 

zahájeno pouze na návrh. Zletilý osvojenec se k návrhu osvojitele musí ex lege vždy připojit, 

jinak soud návrh odmítne. Účastníky řízení jsou osvojenec, jeho děti a osvojitel, popřípadě 

manžel osvojitele, je-li k osvojení třeba jeho souhlasu. 80 Pokud je osvojován zletilý člověk, 

jehož svéprávnost byla pravomocně omezena, musí být zastoupen kolizním opatrovníkem, 

kterého jmenuje soud. Při řízení musí být vyslechnuti také rodiče osvojence a jeho děti, 

případě manžel. Ve věci samé rovněž soud rozhoduje rozsudkem a může v tomto výroku 

rozhodnut o změně příjmení osvojence, na rozdíl od nezletilce, kde tak činí vždy. 81 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 viz ust. § 435 zzřs  
75 ust. § 443 zzřs  
76 viz ust. § 444 zzřs  
77 viz ust. § 436 odst. 1 až 3 zzřs  
78 viz ust. § 440 zzřs  
79 viz ust. § 442 zzřs  
80 viz ust. § 445 až 448 zzřs  
81 viz ust. § 450, § 451 zzřs  
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1.3. Pěstounská péče  

1.3.1. Pojem pěstounské péče  

Pěstounská péče je chápána jako zvláštní forma státem řízené a kontrolované náhradní 

výchovy dítěte v rodině, zabezpečené též z jeho strany hmotnou podporou.82  

Pro institut pěstounská péče jsou typické prvky soukromoprávní, jako je osobní péče 

pěstouna o dítě včetně výchovného působení pěstounů na dítě, avšak se zachováním 

vyživovací povinnosti biologických rodičů a s právem na umožnění jejich styku a zachování 

rodičovské odpovědnosti v kombinaci s prvky veřejného práva. Veřejná moc je realizována 

účastí státu na samotném vzniku pěstounské péče, její institucionalizaci, hmotném 

zabezpečení i následné kontrole jejího výkonu.  

Pěstounská péče je v NOZ upravena v hlavě III., v ust. § 958 až 970 NOZ. Zospod, 

který blíže výkon pěstounství a úlohu orgánů státní správy upravuje, zůstává účinností  NOZ 

nedotčen, pouze novelou č. 303/2013 Sb. mění jednotlivá dílčí ustanovení tak, aby odpovídala 

současné hmotně právní úpravě. V obecné rovině zůstávají u pěstounství v NOZ zachovány 

stejné parametry a principy jako v zor, tj. náhradní péče vykonávané v rodinném prostředí 

pěstouna s jeho souhlasem za současného zachování rodičovské odpovědnosti a vyživovací 

povinnosti rodičů, když výkon pěstounství je zprostředkováván a podporován státem.   

Co se terminologie týká, užívá NOZ jak obecně vžitého termínu pěstounská péče, tak 

kratšího termínu pěstounství. Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku83vysvětluje, 

že účelem pěstounské péče je zejména výkon osobní péče o dítě osobou odlišnou od rodiče 

nebo poručníka, jestliže nemůže být z objektivních nebo subjektivních důvodů vykonávána 

rodiči.84 Pěstounství nastupuje v situaci, kdy o dítě nemůže osobně pečovat žádný z jeho 

rodičů ani poručník. Pěstounská péče má vždy přednost před péčí o dítě v ústavní výchově.85 

Soudy v řízení o ústavní výchově vždy musí přednostně řešit, jestli neexistuje vhodná osoba, 

která by dítě převzala místo ústavního zařízení. Ve vztahu k poručenství má pěstounská péče 

postavení sekundární.  

     1.3.2. Historie pěstounské péče - chudinská péče  

Pěstounská péče jako účinná forma péče o děti měla u nás v uplynulých dvou stoletích 

osobitý vývoj. Dosáhla přitom ve svých různých podobách vrcholu hlavně v první republice a 

                                                           
82 Radvanová S., Zuklínová, M., Kurs občanského práva, Institituty rodinného právy, Praha. C.H.Beck, 1999, s. 

143 
83 viz www.justice.cz  
84 Viz ust. § 958 odst. 1 NOZ  
85 Viz ust.§ 958 odst. 2 NOZ  

http://www.justice.cz/
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těsně po válce významných úspěchů, na které bylo opětovně navázáno ve druhé polovině 

století dvacátého tlakem odborníků v oblasti sociální pediatrie a dětské klinické psychologie.  

Podle občanského zákoníku ABGB86 z roku 1811 se mohl pěstounský či schovanecký 

poměr založit smlouvou, kterou se pěstoun zavazoval pečovat o nezletilé dítě, tedy svěřené 

dítě vychovávat a vyživovat. Smlouvy byly sjednány jednak jako bezúplatné, nebo jako 

smlouvy, ve kterých se pěstoun zavazoval k péči za náhradu nákladů od osob povinných 

výživou, popřípadě z veřejných prostředků.  

 Dále je nutno se zmínit i o tzv. domovském zákonu č. 105/1863 říšského zákoníku, na 

který navázal zemský zákon chudinský pro Čechy ze dne 3. 12. 1868 č. 59 zemského 

zákoníku novelizovaný pod č. 46 zemského zákoníku z roku 1896.  Tyto zákonné normy byly 

jedním z prvních počinů veřejné správy c.k. monarchie ve prospěch sociálně slabých 

jedinců.87 Osiřelým a opuštěným dětem se v rámci chudinské péče poskytovala náhrada za 

chybějící péči vlastní rodiny a to buď v ústavech, mezi něž náležely dětské a azylové domovy, 

útulky i dětské domovy, a také v pěstounské péči. Již tehdy byla jednoznačně vyřešena 

otázka, které péči dát přednost, když byla preferována péče v rodinném prostředí.88 Tato péče 

se poskytovala v působnosti domovských obcí. 

Na počátku 20. století byly zřízeny tzv. komise péče o mládeže, což bylo seskupení 

osob, které se věnovaly potřebným dětem ve spolupráci s orgány státní správy. V roce 1908 

byla zřízena Česká zemská komise pro péči o mládež, která sdružovala řada českých 

odborníků i dobrovolníků a svojí činností zvláště během první světové války i po ní pomohla 

řadě dětí.89 

1.3.3. Období první republiky  

Po vzniku první republiky bylo veškeré právo c. k. monarchie převzato recepčním 

zákonem č. 11/1918 Sb. do právního řádu nově vzniklé republiky. Rodinné a manželské právo 

tak bylo nadále upraveno již shora zmiňovaným ABGB. Byly zřízeny Okresní péče o mládež, 

které vznikly z těchto komisí a byly nadány širšími pravomocemi než své předchůdkyně, když 

místo jejich sídla odpovídalo sídlům obecných soudů, což bylo v té době 225 soudů 

v Čechách a 79 na Moravě. Zemskou komisi nahradilo Zemské ústředí péče o mládež. 

Ministerstvo sociální péče stanovilo v roce 1921 základní principy této péče, které byly 

                                                           
86 Všeobecný zákoník občanský Rakouské monarchie, č. 946 Sb., vyhlášen 1.6.1811 s účinností od 1.1.1812 
87 Brabenec, F.: Komentář k ZOSPOD, Linde, Praha, 2000, s. 9  
88 Brabenec, F. : tamtéž, s. 10 
89 Matějček, z., NRP, 1999. s- 28, mezi tyto osobnosti lze řadit např. F.L.Čelakovského, Dr.Engliše, Dr.Šámala, 

manžele Tyršovi aj. , blíže též Radvanová S., Zuklínová, M., Kurs občanského práva, Instituty rodinného práv, 

Praha, C.H.Beck, 1999, s. 189 
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později v roce 1933 doplněny.90 Na tu dobu se jednalo o pokrokový systém, kterému by 

nebylo co vytknout ani v dnešní době.  

Dále je nutno zmínit se  o z. č. 117/1927 Sb. o cikánských dětech,  i o z.č. 4/1931 Sb. 

na ochranu osob oprávněných požadovat výchovu, výživu a zaopatření.   

  V Ústavě Republiky československé z roku 1920 bylo v ust. § 126 výslovně uvedeno, 

že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní úpravou zákonů. Tento princip se promítá i 

do pozdějších našich ústavních zákonů i do Listiny základních práv a svobod.  

 Již brzy po vzniku Republiky československé na počátku 20. let zaznamenává 

pěstounská péče nebývalého rozvoje. Zakotvena byla v z.č. 256/1921 Sb. o ochraně dětí v cizí 

péči a dětí nemanželských, který byl proveden nařízením vlády č. 29/1931 Sb. Toto prováděcí 

vládní nařízení definuje děti v cizí péči jako děti manželské i nemanželské mladší 14. ti let, 

které jsou v jiné péči než otce či matky a to už bezplatně či za plat. 91  

 Kontrolu vykonával dozorčí úřad. Jestliže neshledal závady, udělil povolení vydat 

pěstounskou knížku, kde pěstoun potvrdil, že bere na vědomí povinnosti spojené s výkonem 

péče o cizí dítě a odhodlání řádně tyto povinnosti plnit. Jednalo se hlavně o povinnosti 

svědomitě pečovat o dítě, poskytnout mu veškeré životní potřeby a náležitou výchovu, strpět a 

podřídit se dozoru dozorčího úřadu. V pěstounské knížce zaznamenávali důvěrníci okresní 

péče pro mládež pravidelné kontroly výkonu pěstounské péče, rovněž tak v ní byla obsažena 

potvrzení ošetřujícího lékaře.  

 Dozor nad dětmi vyrůstající mimo ústavní péči vykonávaly v Čechách a na Moravě 

okresní soudy, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi poručenské úřady. Tyto úřady podléhaly 

dohledu vyšších soudů a ministerstvu spravedlnosti. Naproti tomu dozor nad dětmi 

vyrůstajícími v ústavní péči vykonávaly zemské úřady a v nejvyšším stupni ministerstvo 

sociální péče. Ve třicátých letech nařízením vlády č. 334/1938 Sb. bylo zřízeno tzv. hromadné 

poručenství nezletilých s odkazem na ust. § 202 ABGB, kterou vykonávala okresní péče o 

mládeže na základě rozhodnutí poručenského soudu.    

1.3.4. Poválečné období  

Do roku 1952 bylo možno v České republice rozeznávat pěstounskou péči 

nalezeneckou, jejíž realizaci, kontrolu a dozor řídil ústav, kam byly děti předtím umístěny.     

 Pěstounská péče individuální byla vytvářená, řízená a kontrolovaná okresními spolky 

péče o mládež. Spíše se jednalo o příležitostnou záležitost, jejíž potřebu diktovala situace, 

vzniklá umístěním nebo odložením dítěte v místě působnosti okresního spolku.  

                                                           
90 Brabenec, F.: Komentář k ZOSPOD, Linde, Praha, 2000, s. 11 
91 Hrušáková, M. :  Dítě, rodina a stát, MU, Brno, s. 122 
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Rodinné kolonie vznikaly nejčastěji na Moravě. Byla v nich vykonávána řízená 

pěstounská péče, která připomíná SOS dětské vesničky. 92  

  Již v roce 1947 zákonem č. 48/1947 Sb., o organizaci péče o mládež, byly zřízeny 

okresní komise péče o mládež při okresních a zemských národních výborech a také tímto 

zákonem byly zrušeny všechny dosavadní spolky péče o mládeže.    

Zákon č. 265/1949 Sb. o právu rodinném, již nezakotvil náhradní rodinnou péči, tak 

jak byla upravena a uvedena v život ve dvacátých letech, zákonně bylo upraveno pouze 

osvojení a individuální poručnictví.93 Tímto zákonem zanikl v našem právním řádu institut 

pěstounské péče. Tento necitelný přístup k dané problematice, který zničil dobře fungující 

třicetiletý systém péče o opuštěné děti, způsobil, že 6 533 dětí přišlo o svůj domov, když 

některé byly pěstouny osvojeny, ale většina byla umístěna do velkých dětských domovů 

v zestátněných objektech.94 

Z.č. 69/1952 Sb. o sociálně právní ochraně mládeže ruší z.č. 256/1921 Sb. o ochraně 

dětí v cizí péči a dětí nemanželských i jeho prováděcí vládní nařízení.    

Vydáním zákona o rodině č. 94/1963 Sb. bylo nařízení vlády č. 73/1956 Sb., kterým 

byla původně ochrana mládeže přenesena na ministerstvo školství a na výkonné orgány 

národních výborů, zrušeno a nahrazeno nařízením vlády č. 59/1964 Sb. Na toto nařízení 

navázalo i vládní nařízení č. 404/1966 Sb., s požadavkem ustanovení orgánů péče o děti, které 

zřizovaly rady okresních národních výborů. Na úrovni krajů byly zřízeny inspektoráty péče o 

děti.   

  1.3.5.  Šedesátá  léta 20. století -  doba obrodného procesu  

Uvolněnější společenská atmosféra konce 60. let se projevila i v legislativě. Zákonem 

č. 55/1968 Sb. bylo jako ústřední orgán státní správy pro oblast sociální politiky opětovně 

zřízeno ministerstvo práce a sociálních věcí, v jehož věcné působnosti byla oblast sociálních 

služeb i sociální politiky včetně věcí sociálně právní péče, která přešla na toto nově zřízené 

MPSV z Ministerstva školství.95Návrh nového systému veřejné péče o děti zbavené rodinného 

prostředí v polovině šedesátých let hledala řada odborníků, kteří prosazovali nové formy péče 

o dítě. Tyto tendence se ještě výrazněji prosadily v zákoně č. 94/1963 Sb., v zor. Vládním 

nařízením č. 59/1964 Sb. byly podrobně upraveny pravomoci a úkoly národních výborů při 

péči o děti. Zákonem č. 1/1969 přešla sociálně právní ochrana dětí do působnosti nově 

                                                           
92 tamtéž, s. 30 
93 viz Brabenec, F., Komentář k ZOSPOD, Linde, Praha, 2000 s. 13 
94 viz např.  Matějček, Z., : Náhradní rodinná péče, Portál, Praha, 1999, s. 29 
95 viz Radvanová S., Zuklínová, M.: Kurs občanského práva, Instituty rodinného práva, C.H.Beck, Praha, 1999, 

s. 191 
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zřízeného Ministerstva práce a sociálních věcí, když byla zřizována oddělení péče o děti a 

rodinu při národních výborech. 96 

 Ukázalo se však, že pouze osvojení nemůže zdaleka vyřešit složitou problematiku 

opuštěného dítěte.  Pro druhou polovinu šedesátých let byla charakteristická řada nových cest 

a přístupů, hledání, prosazování účinných forem náhradní rodinné péče, zavádění jich do 

praxe, například zřizováním menších dětských domovů rodinného typu.   

Vzniká Sdružení přátel SOS dětských vesniček, které sehrálo pozitivní roli pro přijetí 

z.č. 50/1973 Sb. z o pěstounské péči. Přijetím tohoto zákona, který se stal účinným 1. 6. 1973, 

se završila dlouhá etapa přerodu rigidní a zcela nealternativní soustavy klasických dětských 

domovů do pluralitní soustavy různých forem náhradní péče o děti, která se snaží uspokojovat 

individuální potřeby dětí žijících mimo vlastní rodinu. Velkou zásluhu na tom nese i 

konzultantka mé práce. Svým pojetím i realizací se tato soustava stala srovnatelnou s řadou 

rozvinutých demokratických zemí a jejich péčí o opuštěné děti.  

1.3.6. SOS dětské vesničky   

SOS dětské vesničky vznikly v roce 1949 v Rakousku. U jejich zrodu stál dr. Hermann 

Gmeiner, který je po vlastních zkušenostech, kdy vyrůstal spolu se svými sourozenci a 

nejstarší sestrou, jež zastala funkci nežijících rodičů, založil a postavil na čtyřech pilířích : 

matka - pěstounka, děti sourozenci, samostatný domek a integrace vesničky s okolním 

světem. V současné době existují tyto vesničky ve sto šesti zemích světa.  

  V našem státě vzniklo v roce 1968 Sdružení SOS dětských vesniček, které si dalo za 

cíl začlenit do našeho systému péče o opuštěné děti právě SOS vesničky v jejich klasické 

podobě. Získalo značnou podporu u nejširšího obyvatelstva. 12. 12. 1968, kdy byly oficiálně 

schváleny stanovy sdružení, vznikla první charitativní organizace v ČSSR, která byla schopná 

plnit a splnit svůj úkol, tedy budovat a uvádět do plného provozu tato zařízení a odborně je 

zajišťovat. Na rozdíl, od ostatních zemí, kde SOS dětské vesničky vznikaly na základě 

nadšení laiků a pak získaných odborníků, u nás byl tento postup opačný. První vesnička 

začala fungovat dne 1.6.1970 v Doubí u Karlových Varů se 13. ti prověřenými maminkami a 

118 dětmi. V roce 1973 zahájila svou činnost vesnička ve Chvalčově. Třetí vesničku 

v Medlánkách u Brna se podařilo zprovoznit až v roce 1994.  

 V roce 1974 byly vesničky převedeny do pravomoci státu. V roce 1975 byla 

ustanovena komise pro likvidaci Sdružení přátel SOS dětských vesniček, které sice v roce 

1976 muselo svoji činnost ukončit, neboť mu byla vytýkána řada nedostatků z ideologického 

hlediska, jako byl západní vzor, rodinné principy, státem nekontrolovatelná výchova, neúplná 
                                                           
96 Brabenec, F.: Komentář k ZOSPOD, Linde, Praha, 2000, s. 14 
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rodina aj., ale díky přijetí z. č. 50/1973 Sb. o PP bylo právní postavení vesniček legalizováno 

a tyto byly nazvány jako zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče. Do přijetí tohoto 

zákona byl vztah mezi matkou pěstounkou a jí svěřenými dětmi založený na základě ust. § 45 

odst. 1 zor, který umožnil svěřit dítě do výchovy jiného občana než rodiče a legálně tak 

v činnosti vesniček pokračovat beze změny v rodinném prostředí a negativní státní intervence.   

 Díky nové zákonné úpravě, ale i značné popularitě vesniček se podařilo zachránit 

jejich existenci. Byly jako celek i funkční organismus předány do správy státu a to okresním 

národním výborům. Odborné středisko se podařilo zachránit jeho převedením na Ministerstvo 

práce a sociálních věcí.  

Po listopadu 1989 obnovuje svoji činnost Sdružení přátel SOS dětských, když výbor 

tohoto sdružení se sešel již 1. 12. 1989.  Dne 17. 1. 1990 bylo sdružení již registrováno a 

v srpnu 1991 převzalo vesničku v Doubí. S Okresním úřadem ve Chvalčově bylo převzetí 

vesničky realizováno až 10. 1. 1992. Po převzetí vesniček mezi hlavní úkoly samozřejmě 

kromě běžných provozních, patřilo zajistit bydlení pro pěstounky, které byly již 

v důchodovém či předdůchodovém věku a z vesničky odcházely i s dětmi, které si chtěly 

ponechat a pečovat o ně až do jejich zletilosti. Dalším úkolem, který provází i ostatní 

pěstouny, nejenom ve zvláštních zařízeních, je zajistit pro dospělé děti, dosud žijící ve 

vesničce, bydlení a pomoc při jejich samostatném životě, což bylo realizováno stavbou 

penzionátu či pronájmem nebo koupí vhodných bytů.  

 Sdružení přátel SOS dětských vesniček je právnickou osobou, která vznikla ze 

soukromé iniciativy a jejímž cílem je podporovat, teoreticky šířit a prakticky uskutečňovat 

myšlenku SOS dětských vesniček, pomáhat dětem, jejichž rodiče již nežijí nebo selhali a které 

potřebují trvalý domov. Sdružení SOS dětských vesniček je zaměřeno výlučně na všeobecně 

prospěšné cíle. Co se významu SOS dětských vesniček týká, neklade si za cíl výhradně řešit 

problém péče o opuštěné děti. Chce doplňovat celý systém náhradní rodinné péči o tuto formu 

a navázat na všechny současné snahy, především neformálních skupin a organizací, 

zabývajících se problematikou péče o ohrožené a postižené děti, přičemž výsledky činnosti 

opravňují toto dílo rozvíjet. 97 

1.3.7. Zákon o pěstounské péči  

 Podle tohoto zákona č. 50/1973 Sb. byla upravena v  našem právním řádu pěstounská 

péče již zakotvená v ust. § 45 odst. 2 z.o.r. jako institut rodinného práva, který doplnil a 

prohloubil soustavu výchovných opatření. Zákon o pěstounské péči měl postavení lex 

                                                           
97 Tato kapitola byla zpracována dle bulletinů SOS DV 1991-2005, podrobněji : Matznerová, V.: Aktuální 

problémy forem pěstounské péče, diplomová práce, PF UK 1994, s.42-51, dále www.sos.dv.cz, online 

http://www.sos.dv.cz/
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specialis k zákonu o rodině, jehož užití bylo subsidiární vzhledem k zákonu o pěstounské 

péči. 98    

Vedle tohoto zákona byly v roce 1973 přijaty další právní normy podzákonné právní síly, 

které v praxi uváděly vlastní zákon v život.    

 Zákon č. 50/1973 Sb. ve znění z. č. 58/1984 Sb. a z.č. 118/1992 Sb. pod úplným 

zněním z.č. 452/1992 Sb. blíže specifikoval účel a hmotně právní předpoklady pěstounské 

péče, možnost svěřit dítě do společné pěstounské péče manželům, vznik a zánik pěstounské 

péče, dále stanovil podmínky při výběru pěstouna, obsah pěstounského vztahu tj. vztahy mezi 

pěstounem a dítětem, jejich vzájemná práva a povinnosti, podmínky nároku na příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte a jeho výši, nároky podle zvláštních předpisů a nároky opatrovníků 

svěřeného dítěte.  

 Rovněž tento zákon připouštěl možnost výkonu pěstounské péče ve zvláštních 

zařízeních a možnost tzv. předpěstounské péče. Dále zde nalezneme ustanovení o řízení o 

pěstounské péči, o právech a povinnostech příslušných orgánů na úseku pěstounské péče.  

1.3.8. Období po roce 1989 

 V období demokratickém došlo k několika výrazným změnám v legislativě týkající se 

NRP. Máme- li blíže poukázat na některé z nich, jde především o novelu ZPP z roku 1992, 

která zohlednila změnu společenských poměrů, tím, že dala možnost provozovat zvláštní 

zařízení pro výkon pěstounské péče subjektům odlišným od státu v rámci poskytování 

sociálních služeb podle předpisů o sociálním zabezpečení. 

 Institut předpěstounské péče  

Výrazný pokrok také bylo možno spatřit v zavedení institutu tzv. předpěstounské 

péče,99 díky němuž mohlo být dítě ještě před vlastním meritorním rozhodnutím soudu a 

soudním řízením dočasně svěřeno rozhodnutím příslušného správního orgánu do péče občana, 

který má zájem se pěstounem stát a splňuje veškeré obecně dané podmínky pro výkon 

pěstounské péče. 100 

Účastníky správního řízení o předpěstounské péči byly tedy ve smyslu ust. § 14 

správního řádu č.71/1967 Sb. vždy dítě zastoupené zákonným zástupcem eventuálně 

opatrovníkem ad hoc ustanoveným správním orgánem pro toto řízení, dále budoucí pěstouni, 

                                                           
98 tato kapitola byla zpracována dle znění  zákonů v ní citovaných vyhledaných v programu aspi, také částečně 

dle diplomové práce Matznerová, V. : Aktuální problémy forem pěstounské  péče, PF, UK, Praha, 1994, s. 13-17 
99 viz ust. § 15 odst. 4, 5 ZPP tehdy platného  
100 Příslušným orgánem rozumíme orgán podle z.č. ČNR č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v jehož ust. § 19 odst. a) je vymezena věcná působnost okresních 

úřadů na úseku náhradní výchovy s odkazem na § 46 zor. Místní příslušnost zakládal tehdy platný a účinný z.č. 

71/1967 Sb. o správním řízení, ve svém ust. § 7. Místně příslušným byl tedy ten okresní úřad, v jehož obvodu 

mělo dítě trvalé bydliště.  
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popřípadě manžel žadatele. Řízení se zahajovalo vždy na návrh budoucího pěstouna na 

základě zásady dispoziční či mohlo být zahájeno soudem na základě zásady oficiality 

z podnětu věcně a místně příslušného okresního úřadu, jehož pravomocné rozhodnutí 

zakládalo občanovi, kterému bylo dítě dočasně svěřeno do péče, i k tomuto dítěti hmotné 

nároky101. Nebylo – li však do tří měsíců od právní moci rozhodnutí okresního úřadu102, 

zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče soudem, pozbylo dočasné svěření dítěte 

do předpěstounské péče uplynutím této lhůty účinnosti. 103  

Pěstounskou péči vykonávanou ve zvláštních zařízeních upravovalo několik předpisů : 

v.č. 52/1973 Sb. ve znění z.č. 582/1991 Sb. a z.č. 118/1992 Sb. upravovaly některé poměry 

pěstounů v těchto zařízeních, z.č. 100/1988 této sbírky, o sociálním zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, se k této problematice rovněž úzce vázal, neboť zvláštní zařízení pro 

výkon pěstounské péče byla zařízeními sociální péče, vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou 

zákon o sociálním zabezpečení provádí, blíže výkon této funkce specifikovala. Zákon č. 

114/1988 Sb. upravoval působnost orgánů ČR činných v sociálním zabezpečení. Metodický 

návrh MPSV ke zřizování a provozu zařízení pro výkon pěstounské péče byl vydán pod č. 

IV/8811/1973, jakož i metodický pokyn k provádění zákon o pěstounské péči, který byl 

zveřejněn ve sdělení č. 16/1973 ve sbírce instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR 

částka 11-12/1973 Sb.     

1.3.9. Úprava po roce 2000 

Zákon o pěstounské péči č. 50/1973 Sb. byl zrušen z.č. 360/1999 Sb., když úprava 

pěstounské péče byla včleněna  s účinností od 1.4.2000 tímto zákonem č. 360/1999 Sb. do zor 

a to v ustanoveních § 45a, 45b, 45c a 45d zor.  

Novela ZOSPOD č. 412/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013 přinesla výrazné změny 

v pojetí pěstounské péče změnami v jejím zprostředkování, které přenesla výlučně na krajské 

úřady, dále zavedením odlehčovacích a podpůrných služeb pro všechny pěstouny,  rozšířením 

právní úpravy institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, převodem dávek pěstounské 

péče ze systému státní sociální podpory a podstatným zvýšením dávek v oblasti výkonu PP.  

Důraz byl i po této novele stejně jako v ZPP kladen na zájem dítěte, který se stával jedinou 

hmotně právní podmínkou tohoto institutu, když osoba pěstouna musela skýtat záruku jeho 

řádné výchovy a se svěřením dítěte do své péče vyslovit souhlas. Rozdílně od současné právní 

úpravy, v ZPP byla jedním ze stěžejních znaků této péče její dlouhodobost a stálost v čase. 

                                                           
101 podle ust. § 5 až § 10 zákona o pěstounské péči., kromě přechodu nájmu bytu podle občanského zákoníku.  
102 Pokud nebyla v rozhodnutí uvedená jiná delší lhůta 
103 tento postup platil v zor, v NOZ je již upraven zcela jiný princip, kdy bude rozhodovat o tomto institutu pouze  

soud  
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Také touto novelou došlo k formálnímu zrušení tzv. zařízení pro výkon pěstounské péče, která 

však svou činnost fakticky vykonávají samozřejmě nadále.  

1.3.10. Druhy pěstounské péče  

Co se týká druhů pěstounské péče, lze ji rozdělit podle toho, kým a kde je vykonávána 

a také, po jak dlouhou dobu je vykonávána.  

Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě, která žije osaměle, do péče 

fyzické osoby žijící v manželství nebo v partnerském vztahu či do společné péče oběma 

manželům. Novela zor z.č. 401/2012 preferovala na rozdíl od předchozí úpravy, péči osoby 

dítěti příbuzné či péči osoby blízké (stejně tak NOZ), která by měla mít při rozhodování o 

výchově dítěte přednost, než péči nepříbuzenskou.  Z tohoto hlediska lze také pěstounskou 

péči rozdělit na příbuzenskou a nepříbuzenskou. Podle formy výchovného prostředí, 

s ohledem na velikost nukleární rodiny lze pěstounskou péči dále dělit na individuální a 

kolektivní vykonávanou ve větších rodinných skupinách, ať už přirozených nebo uměle 

vzniklých, což může být v samostatných k tomu speciálně zřízených objektech nebo 

v objektech, které jsou zřizovatelem vybaveny jako byt pro rodinu s větším počtem dětí nebo i 

ve vlastních nemovitostech pěstouna. Z časového hlediska je možno pěstounskou péči dělit i 

na krátkodobou (přechodnou) a dlouhodobou (klasickou).  

1.3.11. Vznik pěstounské péče, procesní podmínky  

Pěstounská péče vznikala a vzniká i dnes vždy pouze a jedině rozhodnutím soudu. 

Procesní právní normy a pravidla jsou i dnes podobné normám dřívějším. Místně příslušným 

je ten soud, v jehož obvodu má dítě na základě dohody rodičů či jiných rozhodných 

skutečností své bydliště. Účastníky tohoto řízení je nezletilé dítě zastoupené opatrovníkem, 

jeho zákonní zástupci tedy většinou rodiče, pokud mají rodičovskou odpovědnost, budoucí 

pěstouni nebo manžel budoucího pěstouna. Na rozdíl od osvojení, nebyl a není souhlas rodičů 

dítěte obligatorní podmínkou vzniku pěstounské péče a může být o svěření dětí do pěstounské 

péče rozhodnuto i bez udělení tohoto souhlasu, pokud je toto rozhodnutí zcela v souladu se 

zájmem dítěte a jeho prospěchem.  

 Také o.s.ř. procesní podmínky pro pěstounskou péči speciálně neupravoval. Obdobný 

princip je aplikován i nyní, kdy také nejsou dány speciální procesní normy pro pěstounství a 

svěření dítěte do péče jiné osoby.  

Procesní úpravou pro řízení o pěstounské péče je zákon o zvláštních řízeních soudních 

č. 292/2013 Sb., který je subsidiárním vůči o.s.ř. V ust. § 466 písm. p) z.ř.s je stanoveno, že 

podle tohoto zákona kromě jiných řízení ve věcech péče o nezletilé bude, bude soud 

potupovat i v řízeních o pěstounské péči. Místně příslušným zůstává nadále obecný soud 
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nezletilého dítěte. Změní-li se poměry, může soud změnit rozhodnutí týkající se výkonu práv 

a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti nebo rozhodnutí o výživném pro 

nezletilé dítě. Dojde-li k podstatné změně poměrů nebo k neshodě mezi rodiči a pěstounem 

v podstatné záležitosti týkající se dítěte, může dítě, rodič nebo pěstoun navrhnout soudu 

změnu práv a povinností, zrušení pěstounské péče, nebo jiné rozhodnutí.  

Žádné další změny v procesních normách ostatních forem náhradní rodinné péče, na 

rozdíl, od procesní úpravy osvojení, však nejsou patrné. Před každým rozhodnutím je soud 

povinen vyžádat si vyjádření OSPOD, zda osoba pěstouna je vhodná pro výkon pěstounské 

péče, tzn., zda její rodinné, zdravotní, sociální poměry a osobní a morální postoje zajišťují 

řádný výkon pěstounské péče, který bude zcela v souladu se zájmy dítěte a v jeho prospěch. 

V tomto směru je nutno odkázat na zospod, který dále upravuje povinnosti a práva pěstouna 

vůči orgánu obce s rozšířenou působností.  

V případě dítěte, které bylo schopno formulovat svůj názor, bylo nutno dle čl. 12 

Úmluvy o PD a s ohledem na ust. § 31 odst. 3 zor zjistit jeho stanovisko a názor, neboť i ono 

samo neslo svá participační práva. V tomto směru je zzřs ještě důraznějším a důslednějším.  

 1.3.12. Společná PP a individuální PP  

Pokud bylo a je dítě svěřováno do péče jednotlivce, fyzické osoby, která žije 

v manželství, má tak být činěno vždy s jeho souhlasem, pokud žije ve společné domácnosti 

s pěstounem, vyjma případů jeho omezené způsobilosti k právním úkonům.104 I tento princip 

zůstává v NOZ zachován v případě omezení svéprávnosti.     

Společná pěstounská péče vzniká svěřením dítěte do společné péče manželům. Pokud 

je toto manželství rozvedeno, musí být před rozvodem manželství upravena práva a 

povinnosti k dětem svěřeným do pěstounství, jinak by manželství nemohlo být rozvedeno.105  

 Zemře-li jeden z pěstounů, zůstává dítě ex lege v pěstounské péči druhého z pěstounů. 

Tím je zachována kontinuita jeho výchovy a stálost jeho prostředí.  

Dítě může být svěřeno i do pěstounské péče pouze jednoho z manželů, pokud s tím 

druhý manžel souhlasí, vyjma případů jeho omezené svéprávnosti či těžko překonatelné 

překážky. I druhý z manželů, který není pěstounem, by se však měl také osobně na 

pěstounské péči podílet, pokud sdílí s pěstounem společnou domácnost.106 Zde je úprava 

analogická i k úpravě vztahů v běžné rodině, kde např. je dítě vychováváno i jedním 

z nevlastních rodičů, který je manželem rodiče.        

                                                           
104 per analogiam se užilo ust. § 45 odst. 3 zor  
105 Viz ust. § 964 odst. 1) až 2) NOZ : analogicky úprava práv a povinností k dítěti před rozvodem manželství 
106 Viz ust. § 965 odst. 1) až 3) NOZ,  na tato ustanovení navazují ust. § 47b odst. 6, 7) zospod   
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 1.3.13. Předpěstounská péče  

  I poslední novela zor také v souladu s předchozí úpravou vymezovala tzv. 

předpěstounskou péči, kdy před rozhodnutím soudu o vzniku pěstounské péče mohl OSPOD 

vydat rozhodnutí ve správním řízení, jímž dočasně svěřil nezletilé dítě umístěné v ústavu, v 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, či v pěstounské péči na přechodnou dobu, do 

péče budoucích pěstounů, kteří měli zájem se stát pěstouny a splňovali ostatní požadavky pro 

tuto funkci. Předpěstounská péče tedy vznikla aktem orgánu státní správy, respektive orgánu 

samosprávy v delegované věcné příslušnosti.  

Do předpěstounské péče bylo možno svěřit i dítě, které nežilo v ústavu, ale se 

souhlasem jeho zákonných zástupců tak bylo možno převést dítě do předpěstounské péče 

přímo z prostředí původní rodiny. Toto rozhodnutí pozbylo však ex lege účinnosti, pokud 

nebylo soudem do tří měsíců od právní moci tohoto správního rozhodnutí zahájeno řízení u 

soudu ve věci svěření dítěte do pěstounské péče osob, které o něj zatímně pečovaly. 

Předpěstounská péče se nerealizuje z časových důvodů při svěření dětí pěstounům na 

přechodnou dobu. Tento princip v NOZ zůstává. Zcela novým institutem je to, že NOZ již 

rozhodovací pravomoc o předpěstounské péči svěřuje výhradně soudům, v tzv. incidenčním 

řízení, což považuji za zcela správné ustanovení, kdy předpěstounská péče vznikne aktem 

soudní moci, nikoliv správním rozhodnutím, čímž je zabráněno budoucí právní nejistotě.   

Tehdejší právní úprava ukládala správnímu orgánu tj. OSPOD, aby informoval soud 

do 15. ti dnů od vydání svého rozhodnutí.107 Institut předpěstounské péče byl fakultativním 

vzhledem k institutu zatímní péče budoucích osvojitelů před vlastním osvojením, tj. 

k rozhodnutí soudu o vzniku pěstounské péče jej nebylo třeba a mělo by jej být využíváno 

v souladu se zájmem toho kterého konkrétního dítěte a s řešením jeho specifické situace. I při 

předpěstounské péči čerpal pěstoun příspěvek na úhradu potřeb dítěte a pobíral odměnu 

pěstouna od příslušných krajských poboček úřadů práce.  

Tyto principy rovněž zůstaly v NOZ zachovány.  

Předpěstounská péče zůstala nadále fakultativním institutem, stejně jako tomu bylo 

v zor, není tedy podmínkou obligatorní, jak tomu je u osvojení. Do předpěstounské péče 

svěřuje dítě budoucím pěstounům výhradně soud. To je nové ustanovení, oproti předchozí 

úpravě v zor, kdy o tomto institutu rozhodoval orgán státní správy ve správním řízení. Nová 

úprava klade důraz na institucionalizaci této předběžné péče s ohledem na zachování práv 

dítěte a zákonnosti při tomto řízení. Délka předpěstounské péče by měla být soudem také 

stanovena, tj. dána konkrétním časovým údajem.  
                                                           
107 viz ust. § 19 odst. 1 písm. b) ZOSPOD 
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Nad průběhem a úspěšností předpěstounské péče je vykonáván dohled prostřednictvím 

OSPOD. 108   

Byť se jedná nepochybně o přínosné ustanovení, praxe ukáže, zda soudy budou 

schopné rozhodovat v tak krátkých časových horizontech, jak činil orgán obce s rozšířenou 

působností, tj. OSPOD. Opětovně tedy vyvstává otázka nutnosti speciálních procesních lhůt 

pro opatrovnická řízení ve věcech nezletilých dětí. ZZŘS je však v tomto případě také 

konkrétně nestanovil, což je nepochybně škoda a promarnění možnosti zlepšení právní 

úpravy.  

1.3.14. Obsah pěstounské péče  

 Z obsahu pěstounské péče a to i podle současné úpravy v NOZ, vyplývá, že mezi 

dítětem a pěstounem nevzniká rozhodnutím soudu příbuzenský vztah, tedy takový vztah jako 

mezi rodičem a dětmi, a nezanikají ani právní vztahy k původní širší rodině dítěte, tj. k 

sourozencům, prarodičům, apod. Rovněž tak dědická či majetková práva zůstávají zachována. 

Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat, mít dítě u sebe a zajišťovat jeho výchovu. Je tedy 

nositelem veškerých práv a povinností po dobu pěstounské péče v oblasti osobní každodenní 

péče svěřeného dítěte, které na něj přecházejí pravomocným rozhodnutím soudu. Při péči o 

dítě vykonává pěstoun přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Na rozdíl od nich však rozhoduje 

pouze o běžných záležitostech jemu svěřeného dítěte, o podstatných náležitostech dítěte musí 

informovat jeho rodiče, kteří jsou oprávněni o nich rozhodnout, nadále tedy své dítě zastupují 

a spravují také jeho jmění.109 Tato ustanovení se týkají analogicky i dětí umístěných soudem v 

předpěstounské péči v rodině budoucího pěstouna. To však neplatí, pokud mají rodiče 

pozastavenu či omezenu rodičovskou odpovědnost. 

 Zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti může pěstoun jen v omezené míře pouze 

v běžných záležitostech. Ve věcech ostatních budou dítě nadále zastupovat a spravovat jeho 

záležitosti rodiče. Pěstoun je však oprávněn domáhat se rozhodnutí soudu, pokud se domnívá, 

že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte. Rovněž tento 

princip v NOZ  zůstává.   

 Vyživovací povinnost mezi pěstounem a dítětem oboustranně nevznikala a nevzniká. 

Výjimkou je ovšem příbuzenská pěstounská péče mezi prarodiči a nezletilými dětmi, kde ji 

zakládá zákon. Nárok na výživné pro dítě, které bylo určeno rozhodnutím soudu,110 přechází 

na stát.111Je-li výživné vyšší než tento příspěvek, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a tímto 

                                                           
108 ust. § 963 NOZ  
109 Viz ust. § 966 odst. 1, 2) NOZ  
110 viz ust. § viz § 37, § 38 z. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
111 Viz ust. § 961 odst. 2 NOZ 
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příspěvkem. Soud uloží rodičům či jiným osobám, které nesou vůči dítěti vyživovací 

povinnost, aby výživné poukazovaly příslušnému orgánu, tj. úřadu práce, který vyplácí 

pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti, příspěvek na úhradu jeho potřeb. Místem plnění však 

nadále není trvalé bydliště pěstounů, nýbrž místě příslušný úřad práce, který je oprávněn i toto 

výživné vymáhat soudní cestou. Jedná se o formu zákonné cesse, která ulehčuje pěstounům 

jejich situaci, tím, že nemusejí výživné vymáhat osobně, a přenáší práva a povinnosti 

s vyživovací povinností na stát. Předchozí právní úprava byly totožná, v praxi se velmi 

osvědčila, když usnadnila pěstounům praktický výkon náhradní rodinné péče, což zcela 

jednoznačně přebral i NOZ. Soud je však povinen rozhodnout o způsobu platby a hospodaření 

s výživným. 112 

Žijí – li rodiče nezletilého dítěte a mají-li vůči svému dítěti určitá práva a povinnosti, 

nemělo by docházet k jejich křížení, překrývání a kolizi těchto práv a povinností s právy a 

povinnostmi na straně pěstouna vůči dítěti. To, co bylo rodiči odňato, je uloženo pěstounu a 

naopak, výkon těchto práv a povinností, který přísluší rodiči, není oprávněn činit pěstoun.  

Mezi rodiči a pěstounem nevzniká žádný právní vztah svěřením jejich dítěte do 

pěstounské péče, který za výchovu jemu svěřeného dítěte odpovídá pouze soudu, OSPOD a 

krajskému úřadu.  

Samotné dítě je povinno náležitě pomáhat podle svých sil a schopností svým 

pěstounům, případně přispívat na chod domácnosti, pokud je samo výdělečně činné.   

 1.3.15. Styk rodičů s dítětem v rámci pěstounské péče   

Rodiče mají právo se s dítětem osobně a pravidelně stýkat113 a mají i ze strany 

pěstounů právo na informace o dítěti, např. o jeho zdravotním stavu, vývoji, školním 

prospěchu, mimoškolních aktivitách apod.   

Zcela novým ustanovením je § 967 NOZ, který ukládá pěstounům povinnost udržovat, 

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

osobami, tedy například i sourozenci, prarodiči apod.  Rovněž je dána povinnost umožnit styk 

rodičů s dítětem v pěstounské péči. Důvodová zpráva předpokládá, že bude možno si tento 

styk rodičů se svými dětmi upravit předběžným opatřením, než bude o něm samotnému 

pravomocně meritorně rozhodnuto.  

 Soud však může tato práva rodiče a povinnosti pěstouna upravit svým rozhodnutím 

odlišně v zájmu dítěte a s ohledem na konkrétní okolnosti, kdy naopak může styk rodičů 

                                                           
112 Viz ust. § 961 odst. 1, 2 NOZ  
113  NOZ v ust. § 960 odst. 2 NOZ neříká kde, ani jak často a za jakých podmínek, zde ponechává prostor na 

dohodě stran či soudu v jeho rozhodovací pravomoci, v praxi často se tak děje pomocí NNO pověřených osob   
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s jejich dětmi zakázat či nařídit ve speciálním chráněném neutrálním prostředí.114 Zejména by 

soud měl brát v potaz, z jakého rodinného prostředí dítě pochází, čím si prošlo, zohlednit 

např. existenci syndromu CAN a v případě starších dětí brát v úvahu vždy jejich názor a 

v řízení je osobně slyšet.  

Podle mého názoru se soud neobejde při svém rozhodování bez odborných znaleckých 

posudků nezávislých soudních znalců. Při tomto rozhodování by měli být přizváni zejména 

znalci z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie se zaměřením na zjištění rodinných vztahů a 

vazeb a vhodnosti návštěvy dítěte nebo rodičů v rodině i s ohledem na traumatizaci dítěte.  

Velmi významnou disproporcí v NOZ je ta skutečnost, že samo dítě nemůže žádat o 

uskutečnění styku se svými rodiči a sourozenci, v tomto směru zákonodárce zcela opomněl 

práva dítěte a preferoval práva jeho zákonných zástupců.  

1.3.16. Práva a povinnosti biologických rodičů  

NOZ výrazně, na rozdíl od ZPP, potažmo zor, preferuje práva biologických rodičů. 

Pěstouni jsou přímo ze zákona povinni udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost jim 

svěřeného dítěte s jeho rodiče. Kdykoliv musí být také připraveni dítě rodičům zpět odevzdat, 

pokud se jejich poměry stabilizují a soud rozhodne o navrácení dítěte do jejich péče.115 

 Sami rodiče nadále mají vůči svému dítěti povinnosti a práva vyplývající z rodičovské 

odpovědnosti s výjimkou práv a povinností, které jsou stanoveny přímo pěstounovi. O obsahu 

pěstounské péče však může soud kdykoliv rozhodnout i odlišně od zákonné úpravy vzhledem 

ke zjištěným skutkovým okolnostem a potřebám dětí i pěstounů.  

Pokud dojde k podstatné změně poměrů nebo k neshodám mezi pěstouny a rodiči 

v podstatné záležitosti týkající se dítěte, může samo dítě, rodič či pěstoun navrhnout soudu, 

aby o této záležitosti rozhodl.116 Půjde třeba o rozhodnutí o léčebném postupu, výběru 

vzdělání apod 

1.3.17. Pěstounská péče na přechodnou dobu  

Institut pěstounské péče na přechodnou dobu byl zaveden již novelou ZOSPOD č. 

134/2006 Sb. účinnou od 1.6.2006, upraven byl původně v ust. § 45a odst. 2 v zor, ve znění 

účinném do 31.12.2013, který odkazoval na ust. § 27a zospod. Do této doby byla pěstounská 

péče vnímána spíše jako institut dlouhodobé formy náhradní rodinné péče.117  

                                                           
114 např. ve Střediscích výchovné péče, v Dětských krizových centrech, prostřednictvím NNO apod.  
115 Viz ust. § 967 NOZ 
116 Viz ust. § 969 NOZ 
117 srov. např. Králíčková, Z.: Pěstounská péče :  mýty versus ústavně konformní interpretace a aplikace zákona 

s úvahami de lege ferenda, Právní rozhledy, 9/2008, s. 310-311 
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NOZ pěstounskou péči na přechodnou dobu upravuje jen kuse v ust. § 958 odst. 3, 

když zcela odkazuje na zospod, jehož ustanovení účinností NOZ zůstala nezměněna. Tato 

forma krátkodobé péče je vhodná pro děti, které po určitou dobu nemohou být se svými 

rodiči, dále je využívána jako tzv. raná péče u kojenců, po dobu, kdy je možno získat souhlas 

rodičů s jeho osvojením118 a také po dobu, než bude dítě právně volné, tj. než bude skončeno 

řízení o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení dítěte, tj. že tento rodič nemá o dítě 

zjevně zájem.119 

  Jedná se tedy především o krátkodobé opatření zejména pro dobu krátce po 

narození,120 které budou zajišťovat osoby vedené v evidenci osob vhodných stát se pěstouny u 

krajských úřadů. Každý žadatel by měl s orgány státní správy spolupracovat, musí být 

ověřeny jeho poměry i musí být odborně vyšetřen, zda je této funkce schopen. O pěstounské 

péči na přechodnou dobu rozhoduje výlučně soud, nikoliv správní orgán.121 

 Soud je přitom povinen také každé další tři měsíce následující po tomto rozhodnutí 

přezkoumat, zda nadále důvody pro tuto krátkodobou pěstounskou péči trvají. Dojde – li ke 

změně poměrů, je soud povinen vždy rozhodnout o výchově dítěte.122 

O pěstounské péči může soud rozhodnout i na dobu určitou, po kterou trvá překážka 

bránící rodičům v osobní péči o dítě.123Rodič však může poté, co tato překážka pomine, 

požadovat dítě zpět do své péče.124 Soud by měl tomuto návrhu vyhovět, ne však, pokud by 

toto rozhodnutí bylo v rozporu se zájmy dítěte. Přechodná pěstounská péče má trvat nejdéle 

rok, pouze s výjimkou, pokud profesionální pěstouni pečují o sourozeneckou skupinu, počítá 

se doba jednoho roku od převzetí posledního dítě do přechodné pěstounské péče z této 

sourozenecké skupiny.  

Ustanovení o formě této pěstounské péče je sice v našem právním řádu poměrně 

novinkou, ale nikdy nebyla tak výrazně preferována, jako nyní. Nicméně v evropských státech 

či Velké Británii a USA je přechodná péče již dlouhodobě známým a rozšířeným institutem. 

Již v minulosti byly snahy některých odborných skupin tuto formu pěstounské péče 

                                                           
118 viz dříve ust. § 68a zor, viz ust. § 814 NOZ : souhlas k osvojení může být dán s určením pro určitou osobu 

osvojitele, nebo bez takového určení tzv. blanketně 
119 viz ust. § 68 odst. 1 až 5 zor, viz nyní ust. § 819, § 820  NOZ  
120 viz www.mpsv.cz/files/clanky/7926/ 
121 Viz ust. § 813 NOZ, matka může dát souhlas s osvojením až po 6. ti týdnech po narození, otec nejdříve po 

narození dítěte, § 817 NOZ :  souhlas  lze odvolat po dobu 3 měsíců ode dne, kdy byl dán, poté i později, pokud 

nebylo dítě již předáno do péče před osvojením, nebo má být rozhodnutím soudu vydáno svým rodičům od osob, 

které o dítě pečují, vždy musí být tento postup v souladu se zájmy dítěte, viz ust § 819 NOZ : rodiče nemají o 

dítě zjevný zájem, který dle ust. § 820 NOZ  trvá minimálně 3 měsíce od opravdového zájmu.  
122 viz. ust.§ 27 odst. 7 Zospod, viz uvedeno shora pod odkazem ad) 42   
123 Viz ust. § 959 ost. 2) NOZ, Komentář k NOZ na www.justice.cz, uvádí, že např. touto překážkou může být 

pobyt rodiče v léčebně, dlouhodobá zahraniční pracovní cesta, apod.  
124 Viz ust. § 959 odst. 3) NOZ, viz kapitola 8. této práce, judikatura ESLP, Kutzner proti Německu, č. stížnosti  

http://www.justice.cz/
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legislativně upravit. Profesionální pěstouni vykonávají pěstounství jako své zaměstnání, jsou 

za ně odpovědni OSPOD, Krajskému úřadu či soudu. Výše odměny činí za jeden kalendářní 

měsíc 20.000,- Kč bez ohledu na to, je- li u pěstouna dítě umístěné či nikoliv.125  

Slabinou právní úpravy je to, že zákonodárce nevyužil možnosti úpravy v NOZ a 

ponechal úpravu v zospod, tj. v typicky veřejnoprávním zákonu, když by bylo vhodnější a 

účelnější veškerou úpravu pěstounskou péče na přechodnou dobu včlenit do NOZ a v zospod 

ponechat např. jen možnost dohledu a vzájemná práva a povinnosti profesionálních pěstounů 

vůči veřejné moci.  

Mám li tento institut hodnotit, nutno říci, že přechodná pěstounská péče může být za 

určitých specifických kritérií přínosnou, nicméně je podle mého názoru vhodná jen pro 

nejmenší děti z důvodů jejich vývojové stimulace a nejstarší děti pro jejich již vytvořený 

určitý náhled. Je možno ji tedy považovat spíše ze subsidiární, podpůrnou vůči běžnému 

pěstounství a ne ji celoplošně aplikovat na území celého státu.  

 1.3.18. Nové odlehčovací služby pro pěstouny upravené v zospod   

 Jak již bylo v této práci několikrát zmiňováno, výrazně do problematiky pěstounské 

péče zasáhla rozsáhlá novela zospod účinná od 1. 1. 2013, jejíž úprava nebyla účinností NOZ 

dotčena. V podstatě jde o možná podpůrná opatření při vlastním výkonu pěstounské péče při 

neočekávaných událostech v životě pěstounů a jejich rodin jako je poskytnutí trvalé nebo 

dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě po dobu pracovní neschopnosti 

pečovatele, při narození vlastního dítěte, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí a při 

úmrtí osoby blízké.  

 Toto právo na zajištění pomoci se zajištěním celodenní péče o dítě je poskytováno 

v případě péče o dítě mladší dvou let a to na dobu 14. ti dnů v jednom kalendářním roce, 

zpravidla tak zajištění dovolené, lázní aj. Terapeutická, psychologická či jiná odborná pomoc 

se poskytuje pěstounům minimálně jednou za půl roku, dále má pěstoun právo na možnost 

bezplatného zvyšování si úrovně svých znalostí a dovedností v rozsahu 24 hodin v jednom 

roce, a na zajištění pomoci či případné odborné intervence nebo asistence při zprostředkování 

a zajišťování styku svěřeného dítěte s jeho biologickými rodiči nebo jinými pokrevními 

příbuznými.126  

 

 

 

                                                           
125 Blíže k problematice pěstounské péče na přechodnou dobu kapitola  Sanace rodiny a rodinných vztahů s.210 
126 Podrobně viz ust. § 47a odst. 2 písm. a) až d) zospod 



Strana  (celkem 271)   / 60 

1.3.19.  Dohoda o výkonu PP  

Dohoda o výkonu pěstounské péče podrobně upravuje vlastní výkon práv a povinností 

mezi pěstounem a OSPOD. Je uzavírána s pěstounem, který je v zákoně definován jako 

pečující osoba či osoba v evidenci, s orgánem obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu 

má pečující osoba trvalý pobyt. Tato dohoda musí být vždy v souladu s rozhodnutím soudu o 

svěření dítěte do pěstounské péče a také s individuálním plánem ochrany dítěte. Dohoda může 

být uzavřena i s obecním úřadem, s obecním úřadem obce s rozšířenou působností v jiném 

obvodu, než kde má pečující osoba trvalý pobyt, také může být uzavřena s krajským úřadem, 

a dokonce i s pověřenou osobou,127 když opis této dohody musí být poté zaslán místně 

příslušnému orgánu státní správy.  

Dohoda musí být uzavřena do 30. ti dnů od právní moci svěření dítěte soudem do 

pěstounské péče. Pokud k jejímu uzavření v této lhůtě nedojde, musí orgán obce s rozšířenou 

působností rozhodnout o úpravě práv a povinností pěstouna k dítěti sám ve správním 

rozhodnutí. Nedojde tedy ke zrušení pěstounské péče. Novela zospod č. 303/2013 Sb. a č. 

306/2013 Sb., platná od 30.9.2013, účinná 1.1.2014,  doplnila ust. § 47b o odst. 6) a 7), který 

reaguje na hmotně právní úpravu pěstounství v NOZ, když uvádí, že pečující osoba nebo 

osoba v evidenci uzavírá vždy pouze jednu dohodu, bez ohledu na počet svěřených dětí. Také 

manželé, pokud vykonávají pěstounství společně, uzavírají jednu dohodu bez ohledu na počet 

svěřených dětí a bez ohledu na to, zda některé děti jsou svěřeny do jejich společné péče.   

 Dohoda o výkonu pěstounské péče trvá po celou dobu výkonu pěstounské péče, jakož 

i předpěstounské péče a poručenství. 128  

Může být vypovězena ze strany státních orgánů pro závažné nebo opakované porušení 

povinností, ke kterým se pečující osoba zavázala, také pro opakované maření dohledu nad 

výkonem pěstounské péče, jakož i pro odmítnutí dítěte do pěstounské péče na přechodnou 

dobu bez vážného důvodu.129 Ze strany pěstouna může být dohoda vypovězena kdykoliv bez 

udání důvodu, když nemůže být k výkonu pěstounství nucen. Výpověď dohody musí být 

bezodkladně doručena orgánu obce s rozšířenou působností, který je povinen do 30. ti dnů 

rozhodnout o výkonu práva a povinností pěstouna. Výpovědní lhůta činí 30 dnů ode dne 

doručení druhé straně, ne však dříve, pokud byla uzavřena dohoda nová.130 Výpovědí 

pěstounská péče nezaniká, konstitutivní účinky má až pravomocné rozhodnutí příslušného 

soudu.  

                                                           
127 Viz ust. §  47 odst. 4  zospod, dále  viz  ust. § 48 až ust. § 50 zospod upravuje oprávnění tzv. pověřených osob 
128 Viz ust. § 47c odst. 1 písm. a) až d) zospod  
129 Viz ust. § 47c odst. 2 písm. a) až c) zospod  
130 Podrobněji ust. § 47c odst. 3 až 7 zospod  
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1.3.20. Dohled nad výkonem pěstounské péče  

Povinnost pěstounů v rámci dohledu státní správy se vztahují hlavně ke spolupráci se 

zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností131, kteří sledují vývoj dětí nejméně 

jednou za tři měsíce první půlroku po svěření dětí a poté každých dalších šest měsíců na 

základě zvláštního oprávnění a povolení vydaného obecním úřadem. U každého takovéhoto 

dítěte má také být vybudován individuální plán ochrany dítěte, podle něhož je pěstoun 

povinen udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými a 

umožňovat jim zejména jeho styk s ním a také je o vývoji dítěte pravidelně informovat132, 

vyjma případů, kdy soud rozhodne o zákazu či omezení styku s dítětem.133 Není přitom 

vyloučeno, aby tomu bylo i naopak, že rodiče si mohou toto právo vymoci soudní cestou.  

 Dohled nad výkonem pěstounské péče realizuje obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, nebo ten úřad, který uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče. Kontrola výkonu 

pěstounství je realizována osobním stykem nejméně jednou za dva měsíce s pečující osobou i 

dětmi svěřenými do její péče. Pokud pečující osoba je v dohledu jiného orgánu, než místně 

příslušeného obecního úřadu s rozšířenou působností, je nutné tomuto úřadu předkládat 

zprávy o výkonu tohoto dohledu jinými úřady každých šest měsíců. 134 

 1.3.21. Účast nestátních neziskových subjektů na výkonu PP- pověřené osoby 

S ohledem na celoevropský trend posledních desetiletí musí veřejná správa nejenom 

jako celek, ale i v oblasti  NRP, reagovat na demokratické požadavky, mezi něž zejména patří 

zájem občanů o tuto problematiku, začlenění neziskových organizací do procesu přípravy 

žadatelů, požadavek na poskytování kvalifikovaných a fundovaných služeb pro pěstouny 

apod.135 Již před účinností zospod existovala a fungovala řada nestátních subjektů při 

zřizování zařízení sociálně-právní ochrany dětí, když ze všech lze uvést SOS dětské vesničky, 

dětská krizová centra a linky důvěry, střediska rané péče či Středisko NRP.  

ZOSPOD svým přijetím nově umožnil, aby některé neziskové nestátní organizace,   

nadace, občanská sdružení, církve, plnily určité zákonem vymezené úkoly v sociálně právní 

ochraně dětí. 136  

                                                           
131 Viz ust. § 19 ost. 6 zospod  
132 Viz ust. § 47a odst. 2 písm. h) zospod  
133 viz ust. § 960 odst. 2 NOZ,  
134 Viz ust. § 47b odst. 5 zospod  
135 srov. např.Lacina, K. : Evropské systémy veřejné správy, Univerzita Pardubice, 2005, s 20-21, přínos reforem 

veřejné správy k prohlubování demokracie, kdy tato reforma podle autora je založena na principech 

decentralizace, dekoncentrace a subsidiarity s výrazným posílením kompetencí obcí včetně metodické pomoci 

regionálním úřadům státní správy a úřadům územní samosprávy nadřízenými orgány, dle  zkušeností ze SRN 

nebo Skandinávských zemí 
136 viz ust. § 48 zospod, viz z. č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech  
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Jedná se o tzv. pověřené osoby, které mohou vykonávat určitou danou činnost 

směřující k ochraně děti i v oblasti NRP taxativně vymezenou v zospod. 137  

Konkrétně jde zejména o oprávnění uzavírat dohody o výkonu PP, převzít od 

krajských úřadů zajišťování přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské 

péče k přijetí dítěte do rodiny, přímo provádět tyto přípravy nebo poskytovat odborné 

poradenství a pomoc těmto žadatelům. Pověřené osoby mohou být přímo ze zákona 

zřizovateli zařízení sociálně právní ochrany, mezi které lze zařadit i zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, také ambulantní zařízení poskytující odborné poradenství, 

sociálně výchovnou činnosti nebo rekreační tábory pro děti.138 NNO  mohou také sledovat 

výkon pěstounské u osob, se kterými uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, pokud 

pečující osoba o tuto službu požádá. Také NNO samy mohou vyhledávat fyzické osoby 

vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a tyto osoby oznamovat obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností. 

1.3.22. Státní příspěvek na výkon PP v obci s rozšířenou působností  

 Orgán obce s rozšířenou působností nebo i jiné orgány, které uzavřely dohody s 

pěstouny, čerpají na výkon pěstounské péče ročně státní příspěvek ve výši 48.000,- Kč, který 

je určen na pokrytí nákladů spojených se zajišťováním pomoci pečujícím osobám, dětem i na 

provádění dohledu. O tomto příspěvku rozhoduje Úřad práce v sídle krajských měst. 139 

1.3.23. Hmotné zabezpečení pěstounské péče dříve 

            1) Individuální pěstounská péče  

 Jednotlivé dávky individuální pěstounské péče byly před novelou z. č. 358/1999 Sb. 

upraveny v ust. § 36 z. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Jednalo se o příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení 

motorového vozidla. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte byl podle ust. § 11 ZOSSP poskytován 

dítěti do ukončení základní povinné školní docházky. Výše tohoto příspěvku pro dítě 

v pěstounské péči byla určena podle věku dítěte a podle jeho zdravotního stavu, což je 

koneckonců i v dnešní právní úpravě.  

 Odměna pěstouna byla pěstounu vyplácena tedy státem z veřejných zdrojů, pokud 

řádně celodenně vykonával pěstounskou péči až do zletilosti či nezaopatřenosti dítěte. 

Prarodičům dítěte tato odměna nenáležela, vyjma případů zvláštního zřetele hodných.   

                                                           
137 konkrétně srovnej v ust. § 48 odst. 2 zospod podle písm. c), d), e), f), g), h)  
138 viz ust. § 39 odst. 1 písm. a) až d), pod písmenem ad c) výslovně uvedena zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc  
139 Viz podrobně ust. § 47d  odst. 1) až 8) zospod, v našem okrese byl tento příspěvek  v roce 2013 využit na 

propagaci pěstounství a také na pořádání dětského  dne  pro pěstounské rodiny   
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 Další z dávek byl jednorázový příspěvek při převzetí dítěte na pořízení věcí pro dítě a 

také příspěvek na zakoupení motorového vozidla, který náležel pěstounům pečujícím o více 

než čtyři děti.  

 2) Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče  

Co se zvláštních zařízení pro výkon pěstounské péče týká, bylo jim podle předchozí 

právní úpravy tj  ZPP č. 50/1973 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 51/1973 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, vypláceno stejné hmotné zabezpečení, které bylo společné pro obě formy 

pěstounské péče. Kromě shora uvedených příspěvků, existovaly ještě ex lege možnosti 

hmotného zabezpečení specifické jen pro tuto formu. Pěstounům i dětem byl poskytnut 

zřizovatelem dům či byt, i když zákon nevylučoval, aby kolektivní forma pěstounské péče 

byla vykonávána i ve vlastních nemovitostech pěstounů. Zřizovatel vybavil tento objekt 

zařízením s ohledem na potřeby dětí a celé široké rodiny a také nesl náklady spojené 

s opravami a údržbou objektů a jejich příslušenstvím. Dále zřizovatel hradil náklady spotřeby 

elektrického proudu, vodného a stočného.  

 Přijetím ZOSPOD s účinností od 1.4.2000 byla zvláštní zařízení po výkon pěstounské 

péče upravena v ust. § 44 zospod, když zřizovatel uzavřel s pěstounem dohodu o výkonu 

pěstounské péče, jejímž obsahem byl výčet nákladů na domácnost, způsob jejich úhrady, dále 

stanovení nejvyššího a nejnižšího počtu dětí, přičemž by jich nemělo být více než šest, pokud 

by se však jednalo o sourozeneckou skupinu, existovala možnost svěřit pěstounům i více dětí. 

Součástí dohody byly i náklady dětí například spojené s jejich studiem a dojížděním. Co se 

týká důvodů pro vypovězení dohody na straně pěstounů, bylo to především překročení počtu 

svěřených dětí, dále zánik či zrušení pěstounské péče soudem. Vlastní výkon pěstounské péče 

mohl zaniknout také vypovězením dohody jednou ze smluvních stran, s výpovědní lhůtou tří 

měsíců.  

 Povinnosti pěstouna ve zvláštním zařízení pro výkon pěstounské péče byly stanoveny 

v ust. §45 Zospod a patřilo mezi ně používat příjmy svěřených dětí pro jejich potřeby a 

k jejich úhradě, hradit náklady na domácnost, s výjimkou části nákladů, které hradil 

zřizovatel, umožnit zřizovateli zařízení dohled nad dodržováním podmínek provozu zařízení, 

průběžně doplňovat své znalosti a dovednosti vztahující se k péči o dítě. Zřizovatel byl 

naopak povinen hradit 90% provozu domácnosti pěstouna včetně nákladů spojených 

s opravami a údržbou, poskytovat pěstounovi v zařízení odměnu, a také výpomoc, měl-li 

svěřeno čtyři a více dětí, rovněž i součinnost při doplňování si odborných znalostí. Odměna 

pěstouna v zařízeních byla stanovena v ZSSP. Vykonávali-li manželé pěstounskou péči 
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společně, náležela každému z nich polovina odměny, která se poskytovala i po dobu dočasné 

pracovní neschopnosti, nejdéle však jeden měsíc.  

1.3.24. Systém dávek v PP, druhy příspěvků  

Nový systém dávek tvoří příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna a 

příspěvek při převzetí dítěte, také příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek při 

ukončení pěstounské péče.140 Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé 

nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Je možno jej vyplácet až do 26 let věku dítěte, 

jestliže se dítě soustavně připravuje na své budoucí povolání. Výše příspěvku je 

diferencována podle věku dítěte. 141 Poté ještě je možno tento příspěvek zvýšit s ohledem na 

zdravotní stav dítěte a stupeň jeho závislosti.   

Příspěvek při ukončení pěstounské péče činí 25.000,- Kč a nárok na něj má již zletilé 

dítě ke dni zániku pěstounské péče. Tento příspěvek je novou dávkou pěstounské péče a je 

určen výhradně pro samotné zletilé dítě pro začátek samostatného života. 142  

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující nebo osoba v evidenci pravidelně každý 

měsíc a to ve výši : 8.000,- až 20.000,- Kč podle počtu dětí a jejich stupni závislosti.  Pokud 

pěstounskou péči vykonávají oba manželé společně či jsou oba osobou v evidenci, náleží 

příspěvek jen jednomu z nich určenému na základě dohody manželů.143V případech 

příbuzenské pěstounské péče vykonávané prarodiči dítěte či dokonce praprarodiči svěřeného 

dítěte náleží pěstounům odměna pouze v případech zvláštního zřetele hodných s přihlédnutím 

k jejich majetkovým a sociálním poměrům a vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte. 

Rozhodování v tomto případě přísluší rovněž krajské pobočce úřadu práce.144 

Odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti.  

Příspěvek na převzetí dítěte náleží pečující osobě, která převzala dítě do pěstounské 

péče na pořízení jeho výbavičky a ošacení. Výše příspěvku činí  8.000,- Kč, až 10.000,- Kč 

podle věku dítěte. 145  

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla ve výši 70% pořizovací hodnoty 

automobilu, nejvýše však 100.000,- Kč, a také na případnou opravu vozidla je určen 

pěstounům majícím v pěstounské péči nejméně tři děti. Vozidlo nesmí být používáno 

k výdělečné činnosti. 146 

                                                           
140 Viz ust. § 47e zospod  
141 Srov.ust. § 47f zospod  
142 Viz ust.§ 47h zospod  
143 Viz ust.§ 47i zospod  
144 Srov. Ust.  §47j odst. 3 zospod  
145 Viz ust. § 47 l zospod 
146 Viz ust. § 47 m odst. 1) až 4) zospod  
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Obecné principy pro řízení o dávkách pěstounské péče 

Nárok na výplaty dávek pěstounské péče vzniká na základě vykonatelnosti rozhodnutí 

soudu o svěření dítěte, a také podáním žádosti o přiznání dávky pěstounské péče. Podmínkou 

vzniku nároku výplaty dávek pěstounské péče je také písemný souhlas oprávněné osoby s tím, 

že je nutné zajistit dokumenty prokazující nezaopatřenost dítěte nebo stupeň závislosti osoby 

podle zákona o sociální službě. 147 

Při změně nároku na dávku pěstounské péče se uplatňuje pravidlo, že dávka přiznaná 

neprávem v nižší částce, než v jaké náleží, se přizná, nebo zvýší a to ode dne, od něhož dávka 

nebo její zvýšení náleží, nejvýše však tři roky nazpět ode dne, kdy to orgán rozhodující o 

dávkách zjistil nebo ode dne, kdy o zvýšení dávky nebo o přiznání této dávky oprávněná 

osoba požádala, což je bezesporu příznivé ustanovení chránící zájmy svěřených dětí. 148 

Změní-li se v období, na něž byla dávka pěstounské péče přiznána, skutečnosti 

rozhodné pro nárok na dávku pěstounské péče nebo její výši, posoudí se nově nárok na dávku 

ke dni, ke kterému k takové změně došlo a dávka pěstounské péče se poté změní, tj. může se 

přiznat, zvýšit, snížit, odejmout či se dočasně zastavit. 149 

Nárok na dávku nezaniká uplynutím času, ale nárok na výplatu dávky pěstounské péče 

zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, od kterého dávka pěstounům náleží.150  

Nároky na dávky jako je příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek při zakoupení 

motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče však zaniká, nebyl-li uplatněn 

do jednoho roku ode dne vlastního převzetí dítěte či do jednoho roku ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče. V případě příspěvku na 

zakoupení motorového vozidla zaniká nárok ve stejné lhůtě. V případě příspěvku při ukončení 

pěstounské péče zaniká nárok do jednoho roku po zániku pěstounské péče nabytím zletilosti 

dítěte či ukončením jeho studia. 151   

Přechod nároku na dávku pěstounské péče nastává v případě úmrtí oprávněné osoby, 

kdy tento nárok postupně nabývají manžel, děti nebo rodiče a pečující osoby, jestliže žily 

s oprávněnou osobou v době její smrti v domácnosti. Nároky na dávky pěstounské péče 

nejsou ale předmětem dědictví.152 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna se 

vyplácejí měsíčně a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náležely.153   

                                                           
147 Blíže ust. § 47 p odst. 1) až 4) zospod 
148 Viz ust. § 47q  odst. 1 zospod 
149 Viz ust. § 47q  odst. 3 zospod  
150 Viz ust. § 47r  odst. 1 zospod  
151 Viz ust. § 47r  odst. 2, 3, 5 zospod  
152 Viz ust. § 47s  zospod  
153 Viz ust. § 47 t odst. 1) až odst. 4) zospod  
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 O dávkách pěstounské péče rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.154Krajská 

pobočka Úřadu práce v oblasti hmotného zabezpečení pěstounské péče podává návrh k místně 

příslušnému soudu na určení výživného rodičům a činí kroky k vymáhání tohoto výživného 

včetně návrhů na provedení exekuce i trestních oznámení, pokud je dítě svěřeno do 

pěstounské či předpěstounské péče, a je touto pobočkou poskytován příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte. 155  

Dávky pěstounské péče vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, které je příslušná 

v rozhodování o dávkách a to v české měně v hotovosti nebo využitím platební funkce karty 

sociálních systémů. Způsob výplaty určuje příjemce dávky. Dávky pěstounské péče se 

nevyplácejí do ciziny. Pokud oprávněná osoba nemůže z nějakého důvodu dávky přebírat, 

určí se jiná fyzická osoba tzv. zvláštní příjemce, který je oprávněn dávky přijímat místo ní a 

to vždy se souhlasem oprávněné osoby.156 Zvláštním příjemce nemůže být ten, jehož zájmy 

jsou ve střetu se zájmy oprávněné osoby.  

1.3.25. Řízení o dávkách pěstounské péče  

Řízení o dávkách pěstounské péče se zahajuje na základě písemné žádosti podané na 

tiskopise předepsaným MPSV. Vede jej místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce. Řízení 

o změně, odnětí nebo zastavení již přiznané dávky se zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo 

z moci úřední. V řízení o příspěvek na úhradu potřeb dítěte nezletilé dítě zastupuje v řízení 

pečující osoba nebo osoba v evidenci, nikoliv jeho zákonný zástupce. Z odměny pěstouna 

jsou úřadem práce – krajskou pobočkou sráženy odvody na základě příslušných zákonů. 157 

Povinnosti plátce daně plní podle těchto předpisů na úseku zdaňování příjmů ze 

závislé činnosti a funkčních požitků Úřad práce.  

Žádost o dávku pěstounské péče musí kromě náležitostí stanovených právním řádem 

obsahovat i skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, včetně rozhodnutí soudu o svěření 

dítěte do pěstounské, předpěstounské nebo poručenské péče. Také je nutné lékařskými 

zprávami či odborným vyjádřením prokázat stupeň závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické 

osoby. Pokud dítě pobírá sirotčí důchod, je nutno také prokázat výši tohoto důchodu.  

                                                           
154 Viz ust. § 47 v až ust. § 47za zospod 
155 viz ust. § 19 odst. 4 zospod  
156 Viz ust. § 47u odst. 2 zospod 
157 Viz ust. § 47v odst. 5 zospod,  jde o odvody podle těchto zákonů :  

 z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,  

 z.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  

 z.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  

 z.č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců,ve znění pozdějších předpisů,   

 z.č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v.z.p.p. 

 z.č. 592/1992 Sb., pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  

 z..č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů  
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V odvolacím řízení proti rozhodnutí o dávkách pěstounské péče vydaných úřadem 

práce krajskou pobočkou rozhoduje v druhém stupni MPSV, jehož regionální pobočka sídlí 

většinou v krajských městech. 158 

V případě vzniku přeplatků na dávkách pěstounské péče, je příjemce této dávky 

povinen ji vrátit celou či její přeplatek ve vyšší dávce, pokud byl neprávem vyplacen. Nárok 

na vrácení této částky zaniká uplynutím tří let ode dne, kdy byla neprávem dávka ve vyšší 

částce vyplacena. Tato lhůta neplyne po dobu, kdy probíhá řízení o opravném prostředku nebo 

o žalobním návrhu, nebo při exekučním řízení, také v případě realizovaných srážek z dávek 

pěstounské péče nebo splátek na základě dohody o uznání dluhu. O povinnosti vrátit dávky 

pěstounské péče nebo její část rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce, která dávky 

vyplácí.159 

 1.3.26. Zánik pěstounské péče 

Pěstounská péče zaniká zletilostí dítěte, jakož i úmrtím dítěte nebo pěstouna nebo také 

rozhodnutím soudu. Ustanovení, že pěstounská péče bude vždy zrušena, požádá-li o to 

pěstoun, je v souladu se zájmem dítěte. Při neochotě pěstouna dále o dítě pečovat 

z jakýchkoliv důvodů není totiž dána záruka řádné výchovy dítěte a uspokojování jeho potřeb.       

 Společná pěstounská péče zaniká rozvodem pěstounů, nebo úmrtím jednoho z nich. 

Pokud bylo třeba svolení druhého z manželů, či byl-li výkon pěstounské péče společný, je 

soud povinen při rozvodu manželství pěstounů zjistit všechny okolnosti, které se týkaly 

pěstounské péče, prověřit je a přezkoumat je. Pokud je zjištěno, že pěstounská péče není řádně 

vykonávána, má by být soudem zrušena a dítě svěřeno jednomu z manželů.160  

Je nutno dodat, že rozvod pěstounů či manželů, kde je jeden z nich pěstounem, 

negativně působí na psychiku dítěte, pro jehož příznivý vývoj je žádoucí určitá stabilita 

v sociálních vztazích s ohledem na jeho předchozí záporné životní zkušenosti. Proto je 

nezbytné prověřovat důkladně samotné žadatele o pěstounskou péči, ale i jejich vzájemné 

soužití a rodinné klima, v němž bude dítě vyrůstat a již na počátku nepreferovat ty manželské 

páry, u kterých lze nalézt zvýšené riziko možného rozvodu. Vzhledem k tomu se domnívám, 

že není příliš šťastné, že byly zrušeny poradní sbory odborníků pro NRP, které dlouhodobě 

fungovaly, a rozhodování je zcela závislé na vůli úředníků krajského úřadu. Také NOZ 

jednoznačně stanoví161, že samotné zrušení pěstounské péče bude soudem vždy možné, pokud 

nebude pěstounství plnit svůj účel, či například došlo k natolik podstatné změně poměrů na 

                                                           
158 viz ust. §47x zospod 
159 Srov.ust. § 47z odst. 1 až 4) zospod 
160 tato ustanovení se objevují i v NOZ  
161 Viz ust. § 969 NOZ 
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straně rodičů, že budou schopni o dítě nadále pečovat například s uložením dohledu soudem 

nad nezletilými či v kombinaci s jiným výchovným opatřením. To je také nové ustanovení, 

které odráží již vžitou praxi u všech opatrovnických řízení ve věcech nezletilých dětí, kdy lze 

při změně poměrů na straně dítěte či jeho zákonných zástupců kdykoliv požádat místně a 

věcně příslušný soud o nové rozhodnutí o výchově, výživě, popřípadě styku či dalších 

výchovných opatřeních. 

Jinak pěstounská péče zaniká nejpozději dosažením svéprávnosti dítěte, nebo jeho 

zletilostí, tj. 18. rokem věku. V případě studia však je možné pobírat příspěvky na dítě až do 

26 let věku. Samo dítě má povinnosti v pěstounově domácnosti pomáhat podle svých 

možností a schopností a má-li vlastní příjem, přispívá i na úhradu společných potřeb rodiny. 

 Je nutné se zmínit i o tom, že problematickým obdobím pro pěstouny i jim svěřené 

děti se jeví období puberty, kdy hrozí období vzdoru, hledání své identity, svého místa ve 

skupině vrstevníků i v partnerských kontaktech, když často sociální či osobnostní nezralost 

může svést tyto děti na scestí v podobě trestné činnosti, útěků z domova, obtížné 

vychovatelnost, budeme-li brát v úvahu případné vrozené ukazatele, etnikum či nepříznivý 

vývoj v raném dětství.  
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1.4. Svěření dítěte do péče jiné osoby  

1.4.1.Právní úprava v zor – svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby 

Institut svěření do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče byl v zor bezesporu právně 

nejvolnějším institutem náhradní rodinné péče. Pojem, pod kterým byl tento institut v  ust. § 

45 zakotven však nebyl zcela přesným, poněvadž výchovou byla míněna i osobní celodenní 

péče o nezletilé dítě jinou osobou než rodičem, zpravidla příbuzným, za situace, kdy rodiče 

z nějakých objektivních či subjektivních příčin nemohli svou rodičovskou zodpovědnost 

vykonávat. Tyto příčiny jsou především krátkodobého charakteru a šlo předpokládat, že po 

odpadnutí těchto příčin bude možný návrat dítěte do rodiny.162 Osoba, která dítě přijímala do 

své péče a na své náklady, musela se svěřením dítěte souhlasit. Nikdy také této pečující osobě 

nevznikla vůči dítěti vyživovací povinnost. Výjimkou byly však případy, kdy tato vyživovací 

povinnost vznikla ze zákona z titulu příbuzenského vztahu. Zákon nerozeznával, jestli šlo o 

společnou péči manželů163 či pouze péči jedné osoby. Pokud však tato fyzická osoba žila 

v manželství, byl nutný i souhlas druhého z manželů.164 Tohoto souhlasu nebylo třeba, jestliže 

druhý z manželů nebyl plně způsobilý k právním úkonům nebo bylo-li opatření tohoto 

souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Zemřel-li jeden z manželů, zůstalo dítě ve 

výchově druhého manžela. Po rozvodu manželství společná výchova nezletilého dítěte 

nezanikla, ale soud musel z moci úřední i bez návrhu rozhodnout o další výchově nezletilého. 

V podstatě totožné principy jsou zakotveny i v NOZ.   

Právní volnost tohoto ustanovení byla dána i tím, že zákon o rodině neupravoval dále 

vzájemná práva a povinnosti všech zúčastněných. Samozřejmě i tato forma náhradní rodinné 

péče byla institucionalizována, vznikla pouze a jedině na základě pravomocného rozhodnutí 

soudu, a musela být vždy v souladu se zájmy dítěte a k jeho prospěchu. V praxi šlo nejčastěji 

o případy péče prarodičů o své vnuky či o péči sourozenců rodičů či prarodičů o své neteře a 

synovce. Zákon o rodině nevylučoval ani svěření mladšího sourozence do péče již nejstaršího 

zletilého sourozence. Pokud bylo nezletilé dítě schopno již samostatně formulovat své názory 

a bylo dostatečně rozumově vyspělé, mělo by být v řízení také slyšeno.  

  Tento institut řeší i dnes v NOZ  spíše krátkodobé či střednědobé indispozice na straně 

zákonných zástupců dítěte a předpokládá určitou kontinuitu výchovného působení v prostředí 

dítěti dobře známému. Ustanovení § 45 odst. 4 zor ukládalo soudu povinnost vymezit zároveň 

rozsah práv a povinností jiné osoby ve vztahu k dítěti, který nejčastěji zahrnoval výkon osobní 

                                                           
162 viz Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo, MU, Brno, 1998, s. 308 
163 Viz ust. § 45 odst. 2 zor  
164 viz Radvanová, S., Zuklínová, M.: Kurs občanského práva, Instituty rodinného práva, C.H.Beck, Praha, 1999, 

s. 141 
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péče o dítě, jeho zastupování v běžných záležitostech, správu jeho majetku.165 Rozhodování o 

podstatných náležitostech zůstalo z titulu zachované rodičovské zodpovědnosti zákonným 

zástupcům dítěte. To ovšem neplatilo v případě nezletilých rodičů či rodičů s omezenou či 

zbavenou způsobilostí k právním úkonům či pozastavené rodičovské zodpovědnosti, neboť 

v těchto případech musí být dítěti ustanoven poručník podle ust. § 78 zor.  

 Rodičům zůstala zachována vyživovací povinnost vůči dítěti, o jejíž výši i způsobu 

platby soud v rozsudku o svěření do výchovy jiné fyzické osoby podle ust. § 45 ex lege 

rozhodoval. Novela zákona o rodině č. 401/2012 Sb., však kromě již shora uvedených 

ustanovení, která zůstala v podstatě zachována, vnesla výslovně do ust. § 45 odst. 5 zor 

základní princip tohoto institutu, kdy konstatuje, že ustavení o svěření do výchovy jiné 

fyzické osoby se neužijí, pokud není možné rodičům dítěte uložit vyživovací povinnost 

k dítěti. V případě nesplnění této podmínky soud většinou rozhodne o svěření dítěte do péče 

pěstounské. Stejné pojetí se dále objevuje i v NOZ.  

 Institut svěření do výchovy jiné fyzické osoby zanikl zletilostí svěřeného dítěte, 

rozhodnutím soudu o pominutí důvodů na straně rodičů, nebo z jiných důvodů a také 

rozvodem manželství, pokud bylo dítě svěřeno manželům do společné péče. Pokud 

přetrvávaly delší dobu důvody na straně rodičů, kteří nadále nemohli, nechtěli či se neuměli o 

dítě starat a jejich rodičovská zodpovědnost i vyživovací povinnost zůstaly zachovány, bylo 

vždy vhodnější svěřit dítě do pěstounské péče osob, které již o ně takto pečovaly, což soudy 

při svém rozhodování zohledňovaly.   

1.4.2. Úprava svěření dítěte do péče jiné osoby v NOZ  

Svěření dítěte do péče jiné osoby je v NOZ upraveno v ust. § 953 až ust. § 957. 

V podstatě, až na malé výjimky, přebralo úpravu z ust. § 45 a násl. ustanovení zor. Tento 

institut náleží do forem tzv. cizí péče vedle pěstounské péče a poručenství, jimž se podobá. 

Rozsudek opatrovnického soudu jako aktu veřejné moci nezakládá statusové následky na 

straně nezletilého ani jeho pečovatelů. Současně však přináší faktický zásah do výkonu 

rodičovské odpovědnosti tím, že dítě odnímá z přímé péče rodičů. Zákon však předpokládá 

spíše krátkodobost tohoto institutu a očekává návrat dítěte do jeho nukleární rodiny. Proto 

také není předpokladem vzniku tohoto institutu zatímní předběžná péče, tak jak je tomu 

obligatorně u osvojení, případně fakultativně u pěstounství.  

Ust. § 953 NOZ stanoví, že pokud nemůže o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani 

poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka, tedy pečující osoby. Toto 

                                                           
165 viz  Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo, MU, Brno, 1998, s. 309 
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rozhodnutí musí být v souladu s nejlepšími zájmy nezletilého dítěte a má vždy přednost před 

nařízením ústavní výchovy.  

Tato péče nenahrazuje ani pěstounskou, předpěstounskou či předadopční péči.  

Pečující osoba musí skýtat osobnostní, sociální i jiné záruky řádné péče a má mít 

trvalé bydliště na území našeho státu.  Pokud se dítěte ujala příbuzná osoba nebo osoba dítěti 

blízká, měla by mít přednost před jinými nepříbuznými osobami. Tím zůstává zachována 

stálost vztahů a prostředí, které jsou již dítěti známy. Nejčastěji půjde o péči prarodičů nebo 

strýců a tet, případně zletilých sourozenců. NOZ tak umožňuje ve vztahu k dítěti vykonávat 

tuto péči osobám blízkým, příbuzným i cizím.  

Rozsah práva a povinností je oproti předchozí minimalistické právní úpravě upraven 

subsidiárně ve vztahu k pěstounské péči. Prioritně však soud rozhoduje podle konkrétních 

okolností, když operativně vymezí obsah této péče, tj. vzájemný výčet práv a povinností 

nezletilého i jeho pečovatelů. 166  

Rovněž také jako v zor rozhoduje soud o vyživovací povinnosti rodičů vůči 

nezletilému, která má být soudem určena s ohledem na možnosti, schopnosti a majetkové 

poměry rodičů. Soud je povinen vždy rozhodnout o výši vyživovací povinnosti a její 

splatnosti. Nově je stanoveno, že soud může konkrétně stanovit, jak má být s výživným pro 

dítě nakládáno v souladu s  jeho nejlepším zájmem. Fakultativně tak může rozhodnout o tom, 

jakým zcela konkrétním způsobem má být s výživným disponováno pečujícími osobami, 

například, jaké částky spotřebovat, spořit či použít na vzdělání. 167 

Platební místo na rozdíl od pěstounské péče je přímo k rukám pečovatele. Pečující 

osoby tedy výživné vymáhají přímo, nikoliv prostřednictvím státu reprezentovaným úřadem 

práce, tak, jak je tomu u pěstounství. Také mohou například při soustavném neplnění této 

povinnosti podat trestní oznámení pro přečin zanedbání povinné výživy podle ust. § 196 

trestního zákoníku.  

Před institutem svěření dítěte do péče jiné osoby má dle NOZ přednost poručenství, 

což je logické s ohledem na zajištění zastoupení dítěte. Výslovně je v NOZ  upravena zásada 

podpůrného užití právních norem týkajících se pěstounství, pokud bude třeba určitým 

způsobem upravit a vymezit obsah této péče.168 To je podle mého názoru velmi praktické 

ustanovení, neboť brání případným nejasnostem při vlastní realizaci cizí péče, zároveň jde o 

                                                           
166 jinak je v ust. § 955 NOZ  upraveno, že se použijí analogicky ustanovení o pěstounství podle ust. § 958 a násl. 

ustanovení NOZ.  
167 viz ust.. § 956 odst. 2 NOZ  
168 viz ust. § 953 odst. 1, odst. 2 NOZ  
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ustanovení hospodárné, když se soud nemusí jednotlivě a výslovně obsahem práv a povinností 

zabývat.  

 Zákonodárce také používá pojem péče a nikoliv výchova, což je jistě správné, neboť 

pojem péče je širšího významu, který v sobě již logicky výchovu zahrnuje.   

 

1.5 Poručenství 

1.5.1.Pojem tohoto institutu  

 Institut poručenství je především institutem zastoupení nezletilého dítěte. Lze jej však 

také vnímat jako jednu z forem náhradní rodinné péče, pokud jejím obsahem, vedle výchovy, 

zastupování a správy jmění, je i individuální osobní celodenní péče o nezletilé dítě 

v domácnosti poručníka. 169 

Podle Radvanové je pod pojmem poručenství nutno chápat zásadní institut náhradní 

právní ochrany zejména nezletilé osoby, která postrádá ochranu v podobě moci otcovské či 

rodičovské, nebo v podobě rodičovské péče či odpovědnosti, a vyjadřující péči o právní 

záležitosti této osoby. 170   

Od roku 1963 do roku 1998, kdy byl zor novelizován, nebylo poručenství jako institut 

výslovně upraveno, ale bylo včleněno jako opatrovnictví pod ust. § 78 zor. Předchozí právní 

úprava v zor i současná právní úprava v NOZ již oba instituty poručenství a opatrovnictví 

důsledně odděluje.   

1.5.2. Předchozí právní úprava poručenství podle zor  

I v předchozí právní úpravě bylo poručenství statusovým institutem, jehož vznik, 

změna a zánik byl vždy spojen s pravomocnými účinky konstitutivního rozhodnutí orgánu 

veřejné moci, tedy soudu. Poručenství nikdy nevznikalo rozhodnutím správního orgánu, 

nebyla nezbytně pro jeho vznik stanovena ani předběžná péče.  

Důvody pro ustanovení poručníka byly v zor tradiční. Bylo tomu tak vždy, když dítě 

nemělo zákonného zástupce, tedy pokud jeho rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské 

zodpovědnosti, byl jim pozastaven její výkon a neměli plnou způsobilost k právním úkonům, 

a to například z důvodu věku či rozsudku o jejím omezení.   

Pokud některá z těchto skutečností nastala, byl místně příslušný soud nezletilého 

povinen neprodleně ustanovit poručníka. Zákonným obsahem poručenství bylo ve smyslu ust. 

§ 78 zor výchova dítěte, jeho zastupování a správa jeho majetku a to na místě jeho rodičů. Na 

                                                           
169 viz Radvanová, S., Zuklínová, M.: Kurs občanského práva, Instituty rodinného práva, C.H.Beck, Praha, 1999, 

s. 151 
170 viz tamtéž, s.149 
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vztahy poručníka a dítěte se přiměřeně vztahovala ustanovení o právech a povinnostech 

rodičů a dětí vyjma vyživovací povinnosti, pokud ji však poručník nenesl z jiného právního 

důvodu. 171   

Jednalo se vždy o funkci dobrovolnou, s níž poručník jednoznačně souhlasil a tento 

svůj postoj před soudem deklaroval, když soud při jeho ustanovení měl brát v potaz přání a 

vůli rodičů nezletilého.172 Vyjádření mělo být písemné či ústní například před orgánem 

SPOD, v rámci závěti apod. Soud nebyl tímto vyjádřením vázán absolutně, prvotně 

respektoval především zájem dítěte. Již v zákoně o právu rodinném bylo výslovně stanoveno, 

že poručníkem bude ustanoven dítěti ten, koho rodiče naznačí. 173  

Pokud k projevu vůle ze strany rodičů v tomto ohledu nedošlo, měl by jím být 

ustanoven někdo z příbuzných dítěte, tedy někdo, ke komu má nezletilý kladný vztah. 

Poručníky mohli být i oba manželé společně. 174 

Poručník měl samozřejmě splňovat veškeré náležitosti osoby vhodné pro tuto funkci, 

jako byla plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, morální a sociální zralost aj. 

Všechny tyto atributy musely být jednoznačně soudem zjištěny. Jeho zájmy neměly být 

v trvalém rozporu se zájmy dítěte, když poručenství mělo být nezletilému plně k jeho 

prospěchu.175 Nejvhodnější i nejširší variantou poručenství byla taková, že poručník o dítě 

pečoval ve své domácnosti. Za této situace mu náležela odměna za výkon poručenství, která 

byla rovna odměně pěstouna. V tomto směru zůstala současná právní úprava totožná.  

 Co se týká poručence, měl možnost se vzhledem ke svému věku a rozumové 

vyspělosti v řízení před soudem či prostřednictvím sociální pracovnice sám vyjádřit k osobě 

poručníka a také k podstatným záležitostem, které se jeho výchovy týkaly, ať už se jednalo 

např. o volbu povolání, otázky zdravotního stavu apod. Participační právo tak bylo dáno 

fakultativně, v zřs existuje již v obligatorní podobě.  

 Pokud se nenašla vhodná fyzická osoba k výkonu poručnictví, byl ustanoven soudem 

poručník veřejný zpravidla orgán SPOD. V tomto případě se však nejednalo o institut 

náhradní rodinné péče, ale o zastupování nezletilého. Orgány SPOD také dnes vykonávají  

poručenství v mezidobí, dokud není poručník ustanoven, či než se ujme své funkce, a činí 

neodkladné úkony v zájmu dítěte formou dočasného zákonného poručenství.176 

                                                           
171 viz ust. § 85 zor a násl. ustanovení, zpravidla tedy z důvodu příbuzenství   
172 Viz ust. § 79 zor  
173 viz ust. § 80 zákona o právu rodinném  
174 viz ust. § 79 odst. 2 Zor  
175 blíže např. Radvanová, S., Zuklínová, M.: Kurs občanského práva, Instituty rodinného práva, C.H.Beck, 

Praha, 1999, s. 152 
176 viz Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo, MU, Brno, 1998, s. 341 
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 Stěžejní role moci soudní nekončila ani po pravomocném rozsudku o svěření dítěte do 

poručenské péče. Poručník byl rovněž podle předchozí právní úpravy za svou funkci 

odpovědný soudu, který o jeho poručenství rozhodl a podléhal jeho pravidelnému dozoru a to 

tak, že pravidelně tomuto soudu podával zprávy o osobě poručence, jakož i vyúčtování jmění 

nezletilého, které spravoval.177 Do dvou měsíců po skončení správy majetku byl poručník 

povinen předložit soudu závěrečné vyúčtování. 178 

Jakékoli rozhodování o podstatných věcech nezletilého podléhalo vždy schválení 

soudem, tím jsou míněny zejména zásadní záležitosti týkající se výchovy nezletilého, správy 

jeho majetku, vzdělání aj.  179  

Co se vlastního řízení týká, poručenství vzniklo pravomocným rozsudkem místně 

příslušného soudu podle trvalého bydliště nezletilého180 a bylo zvláštním druhem 

občanskoprávního řízení. 181  

Toto řízení mohlo být zahájeno i z moci úřední bez návrhu, pokud se soud z podnětu 

jiných osob, zejména tedy OSPOD, věrohodně dozvěděl, že je nutno nezletilému poručníka 

ustanovit. Před samotným rozhodnutím bylo nutno zjistit veškeré skutečnosti týkající se 

nezletilého i jeho poručníka. Tento soudem ustanovený poručník složil do rukou předsedy 

senátu slib, že bude řádně vykonávat své povinnosti a že bude přitom dbát pokynů soudu. Po 

složení slibu mu předseda senátu vydal listinu obsahující pověření k výchově, zastupování a 

správě majetku nezletilého s rozsahem vymezení práv a povinností nezletilého.182  

Poručenství zaniklo absolutně, když pominuly důvody k jeho ustanovení, nebo 

relativně, pokud tato funkce zanikla pouze u konkrétní osoby, aniž by pominuly důvody, které 

vedly k jejímu ustanovení. 183  

Z  důvodů na straně poručníka šlo o rozhodnutí soudu o zproštění funkce na žádost 

poručníka, dále bylo možno poručníka z jeho funkce odvolat opět rozhodnutím soudu, pokud 

se zjistilo, že porušuje své povinnosti, či se stal pro výkon své funkce nezpůsobilým. 

V případě rozvodu manželů, kteří se stali poručníky společně, posoudil soud, zdali je mají 

nadále vykonávat společně i jako rozvedení, či zda jednoho z nich poručenství zprostí, potom 

jejich společné poručenství také zaniklo pravomocným rozhodnutím soudu. 184 

                                                           
177 viz ust. § 80 odst. 1 zor 
178 viz ust. § 80 odst. 3 zor  
179 viz us.t. § 80 odst. 4 zor  
180 viz ust. § 88 písm. c) o.s.ř.  
181 viz ust. § 176 o.s.ř.  
182 viz ust. § 180 o.s.ř.  
183 viz  viz Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo, MU, Brno, 1998, s. 343 
184 viz ust. § 82 odst. 1 až 3 zor  
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Poručenství zaniklo také z důvodů na straně poručence a to nabytím jeho zletilosti, 

případně jeho smrtí či osvojením. Rovněž tak mohlo dojít ke změně poměrů na straně rodičů 

poručence, když nabyli v plném rozsahu zpět svou rodičovskou zodpovědnost, ať už zletilostí, 

rozhodnutím soudu o obnovení rodičovské zodpovědnosti či pravomocným rozhodnutím 

soudu o navrácení plné způsobilosti rodičů k právním úkonům včetně výkonu rodičovské 

zodpovědnosti podle tehdejší právní úpravy.  

1.5.3. Poručenství dle  NOZ, srovnání se ZOR  

1) Obecná právní  úprava  

Poručenství je v NOZ upraveno v ust. § 928 až ust. § 942. Jedná se o statusový 

institut, který nastupuje vždy, pokud jsou oba rodiče právně nezpůsobilí, nemá-li žádný 

z rodičů rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, nebo, je-li její výkon pozastaven.185 Poté 

je soud povinen jmenovat dítěti poručníka, pokud není žádný z rodičů, který má a může vůči 

svému dítěti vykonávat rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu. Jestliže je tato podmínka 

splněna jen u jednoho z rodičů, potom vykonává rodičovskou odpovědnost druhý z nich.186 

Soud je povinen neprodleně zjistit vhodnou osobu k výkonu poručenství a to zpravidla 

prostřednictvím OSPOD. Nepodaří-li se tuto osobu nalézt, je poručníkem zatímně jmenován 

OSPOD. 187  

Poručník má vůči nezletilému dítěti zásadně všechna práva a povinnosti jako jeho 

rodič, vyjma vyživovací povinnosti.188Ve výjimečných případech může být obsah poručenství 

soudem vymezen jinak a to s ohledem na osobu poručníka a poměry nezletilého dítěte i 

s ohledem na skutečnost, z jakého důvodu rodiče nezletilého nedisponují plnou rodičovskou 

odpovědností.  

Odměnu za výkon funkce poručník pobírá, pokud má dítě v osobní péči, potom mu 

náleží stejná odměna jako pěstounovi.189Tato ustanovení NOZ ostatně ze zor vycházejí, když 

institut poručenství od ust. § 78 zor výraznějších změn nezaznamenal, byť důvody vzniku 

poručenství podává obecněji než zor, nicméně tyto důvody lze z textu logickým výkladem 

vyvodit. Pokud tedy tato situace v praxi nastane a dítě se ocitá bez svých rodičů, vykonává 

poručenství OSPOD jako veřejný poručník, a to až do doby, než je soudem pravomocně 

jmenován nový poručník, nebo dokud se tento poručník neujme své funkce. 190   

                                                           
185 viz ust. § 878 odst. 2 NOZ pojednávající o omezeném či nijakém výkonu rodičovské odpovědnosti 
186 viz ust. § 878 odst. 1 NOZ  
187 viz ust. § 928 odst. 1 NOZ  
188 srov. ust. § 859 NOZ  
189 viz ust. § 939 NOZ, analogicky tomu tak bylo i dle zor  
190 viz ust. § 929 NOZ, srovnej též ust. § 79 odst. 3 zor  
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Při jmenování poručníka musí soud dle ust. § 930 odst. 1 NOZ postupovat neprodleně, 

tj. bez zbytečných průtahů. Veřejného poručníka je soud rovněž povinen ustanovit 

v případech, kdy hrozí určité nebezpečí z prodlení. Jde o okolnosti na straně již ustanoveného 

poručníka v případech, že poručník pozbyl způsobilost tuto funkci vykonávat, byl své funkce 

zproštěn či z ní byl odvolán. 191 

Například v situaci, kdy je dítě umístěno a nalezeno v baby boxech, a jeho identita 

není známa, musí být soudem neprodleně jmenován poručník k určení jména a příjmení 

dítěte. V případě tzv. utajovaných porodů tato situace nenastává, když přinejmenším matka 

narozeného dítěte je známa a zpravidla mu určí i křestní jméno a příjmení.  

2) Poručník  naznačený rodiči  

Jedná se o dispozitivní právní jednání rodičů pro případ ztráty rodičovské 

odpovědnosti uskutečněné nejčastěji pro případ smrti, kdy je možno osobu poručníka do 

budoucna vymezit pozitivně tj. si ji přát, doporučit ji, či ji naopak vymezit negativně, tj. ji 

vyloučit z poručenství. NOZ zásadně nestanoví formu tohoto právního jednání, z hlediska 

právní jistoty i závažnosti lze doporučit formu notářského zápisu. Volba rodičů však soud 

jednoznačně nezavazuje, když nejvyšším kritériem výběru zůstává zájem dítěte. Soud však 

nemůže ex lege192 ustanovit poručníkem osobu, kterou rodič zásadně z poručenství vyloučí 

svým projevem vůle, i když v jiných okolnostech mohla být osobou vhodnou k této funkci.  

Pokud není poručník naznačen, či je nevhodný, je povinen soud pátrat dále v řadách 

příbuzných či blízkých osob a hledat jiného vhodného člověka.  

Shodně jako v ust. § 79 odst. 1 zor má soud vzít v potaz přání rodičů ve formě 

doporučení vhodného poručníka, NOZ hovoří o té fyzické osobě, která je rodiči dítěte 

naznačena, vyjma situace, kdy se svým jmenováním nesouhlasí a odmítne je, nebo když by 

bylo jeho ustanovení v přímém rozporu se zájmem dítěte. Poručník by měl být jmenován 

z okruhu příbuzných osob či osob dítěti blízkých, tak, aby byla zajištěna kontinuita výchovy i 

stálost prostředí. Pokud však rodič tuto osobu výslovně z poručenství vyloučí, nelze ji soudem 

jmenovat. Potom musí být nalezena jiná vhodná fyzická osoba. 193 

Poručníkem lze jmenovat jen plně svéprávnou osobu, které je zárukou řádného výkonu 

poručenství. Není vyloučeno ani společné poručenství dvou osob, zpravidla manželů.194 I tato 

ustanovení jsou totožná s ustanoveními v zor. NOZ však ve společném poručenství připouští i 

jinou možnost, než pouze manželský pár, jak je tomu v ust. § 79 odst. 2 zor s ohledem na 

                                                           
191 v těchto případech je postupováno analogicky dle ust. § 928 NOZ  
192 viz ust. § 931 odst. 1 NOZ  
193 viz ust. § 931 odst. 1 NOZ  
194 tímto ust. § 932 odst. 2 NOZ prolamuje dosavadní zásadu singularity poručenství  
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aktuální formy soužití, kdy se nyní asi 40 % nezletilých dětí rodí osobám v družském poměru 

a pouze asi čtvrtina dětí vyrůstá v úplných rodinách se svými biologickými rodiči, než tomu 

tak bylo v době novelizace zor v roce 1998.  

Poručník může tuto funkci odmítnout, potom je soud povinen opětovně nalézt jinou 

osobu podle postupu shora označeného. Stejně tak zor předpokládal konkludentní souhlas 

s touto funkcí, přestože na rozdíl od NOZ výslovně nezmiňoval možnost odmítnutí funkce 

před jeho jmenováním.   

3) Povinnosti poručníka ve vztahu k veřejné moci  

Poručník odpovídá za plnění své funkce výhradně soudu a podléhá jeho stálému 

dozoru.195 Poručník je v rámci tohoto dozoru povinen soud pravidelně informovat o vývoji 

poručence, o jeho osobě a nejméně jednou za rok předkládá soudu účet ze správy jmění 

majetku.   

Své funkce se poručník ujímá dnem jmenování, když do 90. ti dnů je povinen soudu 

předložit zprávu o stavu jmění dítěte, jakož i soupis tohoto majetku.196 Každá podstatná 

záležitost týkající se dítěte musí být soudem také schválena, vyjma běžných záležitostí. 197 

K právnímu jednání poručníka, které učiní bez souhlasu soudu, nebude přihlíženo, zůstane 

tedy právně neúčinným.   

4) Zánik poručenství  

Co se týká skutečností na straně rodičů dítěte, poručenství zaniká, nabude-li alespoň 

jeden z rodičů rodičovskou odpovědnost, popřípadě nabude – li schopnost ji vykonávat.  

Také zaniká svéprávností dítěte nebo jeho osvojením, případně smrtí poručence.  

Poručenská funkce zaniká také z důvodů na straně poručníka a to tehdy, zemře-li, či 

bylo- li  soudem pravomocně rozhodnuto o zproštění jeho funkce či o odvolání z této funkce. 

V tomto ohledu je úprava shodná s úpravou uvedenou v zor.  

Soud zprostí poručníka funkce také na jeho návrh, požádá-li o to z důležitých důvodů, 

které soudu objektivně prokáže. Také v případě, stane-li se pro tuto funkci nezpůsobilým 

například z důvodu zdravotního stavu apod. V těchto případech jde o tzv. nesankční 

rozhodnutí soudu o zproštění z funkce. Naproti tomu sankčním rozhodnutím je z této funkce  

odvolán, pokud porušuje své poručnické povinnosti či není vhodné, aby nadále svou funkci 

vykonával. 198 

5) Povinnosti spojené se zánikem poručenství  

                                                           
195 viz ust. § 934 odst. 1 NOZ  
196 viz ust. § 933 odst. 3 NOZ  
197 viz ust. § 898 NOZ péče o jmění dítěte jeho zákonnými zástupci  
198 viz ust. § 936 a ust. § 937 NOZ upravuje oba typy rozhodnutí  
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Do šesti měsíců od právní moci rozsudku o zániku poručenství je rovněž povinen 

předložit závěrečnou zprávu o výkonu funkce a také předloží závěrečný účet o správě jmění 

dítěte, za jehož správu nesl odpovědnost.  

Tyto povinnosti nese bývalý poručník pouze vůči soudu v rámci dozoru veřejné moci, 

nikoliv vůči nezletilému poručenci či někomu z jeho příbuzných nebo blízkých osob. Pokud 

poručník zemře, jsou jeho dědicové povinni postoupit a vydat vše, co měl poručník z důvodu 

své funkce u sebe. Ostatní dvě povinnosti se jich netýkají, neboť vyplývají z osobního vztahu 

poručníka k poručenci, který dědicové neměli. 199 

  

     1.6. Hostitelská péče  

Hostitelská péče nebo – li  pěstounská péče na víkendy či na prázdniny není v pravém 

slova smyslu pěstounskou péčí, není institutem náhradní rodinné péče, není ani zvláštním 

druhem pěstounské péče, tak jako ostatní zde zmiňované formy, neboť není 

institucionalizována, nevzniká rozhodnutím soudu. Nebyla upravena v zor, není upravena ani 

NOZ či ZOSPOD, což je jistě ke škodě věci. Nedochází při ní ani k intervenci státu a ke 

změně právního postavení jejích účastníků.  

Laickou veřejností je však za jednu z forem náhradní rodinné péče považována. Její 

podstata spočívá v tom, že žadatelé, kteří mají zájem o společné trávení volného času s dětmi 

vyrůstajícím v ústavním zařízení, se zaregistrují do evidence žadatelů u příslušného pracoviště 

OSPOD v místě svého bydliště, absolvují psychologická vyšetření stejně tak jako ostatní 

žadatelé a zájemci o náhradní rodinnou péči, také sociální šetření ve své domácnosti. Poté 

mohou ve spolupráci s ředitelem školského zařízení, kde jsou umístěny děti, u kterých byla 

nařízena ústavní výchova, požádat o umožnění návštěvy, pobytu v jejich bydlišti.  

Tuto návštěvu mimo zařízení povoluje příslušná pracovnice OSPOD nezletilého dítěte 

podle jeho trvalého bydliště ve spolupráci s ředitelem zařízení ve smyslu ust. § 23 odst. 1 

písm. a) z.č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních ve spojení s ust. 

§ 30 zospod, kdy po předchozím písemném souhlasu OSPOD může ústavní zařízení povolit 

dítěti, kterému byla nařízena ústavní výchova, dočasný pobyt u rodičů i jiných osob, což 

mohou být i nepříbuzné fyzické osoby a to v rozsahu nejvýše 14. ti kalendářních dnů při 

jednom pobytu, přičemž tato doba může být prodloužena opakovaně. Pobyt u jiných 

fyzických osob by měl být realizován se souhlasem rodičů či jiných zákonných zástupců, 

pokud tomuto souhlasu však nebrání jiná vážná překážka. Pokud je mi známo z mé praxe 

                                                           
199 viz ust. § 938 odst. 1, 2 NOZ  
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kontroly školských zařízení, kterou pravidelně ve svém obvodu každé čtvrtletí vykonávám, je 

tak většinou činěno bez tohoto souhlasu. 

Žadatelé o hostitelskou péči nejsou žádným způsobem blíže připravováni jako budoucí 

pěstouni či osvojitelé v takovém rozsahu, jak ukládá zospod. V praxi se však uplatňuje 

podobný přístup, když OSPOD koná před přijetím dítěte do této péče v domácnosti a rodině 

hostitelů sociální šetření, aby bylo zajištěno, že víkendový či prázdninový pobyt bude dítěti 

ku prospěchu.  

Bylo by tak nezbytné stanovit zákonem určité podmínky a kritéria, který by měl 

vhodný hostitel splňovat. Zejména není jednoznačně dané, jak by měl probíhat vzájemný 

výběr dětí z ústavních zařízení a žadatelů, tak, aby se nejednalo o výběr živelný a nahodilý ze 

strany NNO, ale aby tento postup byl v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte.   

Výsledky hostitelské péče nejsou také nikterak objektivizovány v celostátním měřítku. 

Bylo by proto nezbytné zakotvit a nastavit jasná pravidla, která by platila pro OSPOD a  

ústavy jakéhokoliv typu, jakož i pro akreditované subjekty. Měl by být tedy stanoven přesný 

postup, jak by měl probíhat výběr dětí a žadatelů, jejich seznámení i doprovázení během 

hostitelské péče Iniciátorem vyhledávání vhodných rodin je spíše vedení ústavního zařízení, 

popřípadě neziskové organizace zabývající se NRP. Je běžné, že hostitelskou péči často 

realizují sami zaměstnanci ústavů, když si berou do své domácnosti jim známé děti z výkonu 

své profese.  

Hostitelská péče je vhodná především pro děti staršího školního věku, které jsou již 

rozumově a citově vyspělejší, které mají na svou situaci určitý náhled, u nichž jiná forma 

náhradní rodinné péče není z jakéhokoliv důvodu možná.  

NNO hostitelskou péči podporují a zájemce o ni motivují.200
 Vytvářejí také hmotné 

podmínky pro její realizaci.   

Význam hostitelské péče spočívá v tom, že umožní dětem vyrůstajícím v ústavním 

prostředí poznat prostředí rodiny s její dynamikou a vztahy, nicméně zejména pro dítě, které 

na ni nebude připraveno a bude od ní očekávat více, může být zatěžující zkušeností. Pro 

žadatele o náhradní rodinnou péči však může být příležitostí, jak vhodně vybraným dětem 

pomoci, když v praxi byly zaznamenány případy, že tato dlouhodobě příznivá hostitelská péče 

                                                           
200 V praxi byly však zaznamenány případy, kdy například rodina spolužáka takto umožnila dítěti vyrůstajícímu  

bez rodiny strávit společně prázdniny. Velmi nestandardním prostředím, kde je například hostitelská péče často 

využívána, je Gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy, kde studují v internátním gymnáziu napadané děti ze 

sociálně slabých rodin či z ústavních zařízení společně s dětmi z nadprůměrně ekonomicky situovaných rodin, 

když zde bylo zaznamenáno několik případů takovéto dlouhodobě příznivé hostitelská péče., viz kazuistiky 

z praxe zpracovatelky  
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přerostla v péči pěstounskou u dětí předškolních či mladšího školního věku a to i u několika 

sourozeneckých skupin.   

Hostitelská péče je bezesporu společensky prospěšnou záležitostí, nicméně její 

aplikace v praxi přináší mnoho právních otázek. Zejména není jednoznačně stanoveno, jestli 

hostitelé mohou s dětmi vycestovat do zahraničí, pokud je pobyt s dětmi prodlužován. Také 

v případě nepředvídatelných událostí v domácnosti hostitele není jednoznačně vyřešeno, kdo 

za děti nese odpovědnost, ať už se bude jednat o zásah do tělesné či duševní integrity, o 

případnou nezbytně nutnou léčbu, operaci aj. Domnívám se, že odpovědnost nadále nese 

ředitel zařízení ve smyslu z.č. 109/2002 Sb., nemůže se jí zprostit. Také zákonní zástupci mají 

většinou zachovánu rodičovskou odpovědnost. Nastává tak mnoho kolizních momentů, které 

právní úprava vůbec neřeší a nepředvídá, přestože je hostitelská péče v praxi poměrně 

rozšířeným jevem. Celá problematika by mohla být vyřešena novelou zospod, případně i z.č. 

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy, kdy hostitelská péče by byla založena na smluvním 

vztahu mezi ředitelem zařízení a hostiteli s garancí OSPOD. V jiných ústavních zařízeních, 

než školských, není realizována, což ji jistě k újmě dětí zde umístěných.  
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2. Ústavní výchova   

   2.1.Ústavní výchova – forma nejzávažnější intervence v rodinných vztazích 

Rozhodnutím veřejné moci, reprezentované soudem, kterým se dítě odebírá z péče 

rodičů a umísťuje v péči náhradní, ať už ústavní či rodinné, je nejcitelnějším a nejhlubším 

zásahem do rodičovské zodpovědnosti i do samotných práv nezletilých dětí. Tento akt veřejné 

moci by měl vždy zcela vycházet ze zásad legality, legitimity a proporcionality jako poslední 

možné řešení nepříznivé situace, kdy již všechna mírnější opatření byla vyčerpána, 

nefungovala a nebylo tudíž jiné možnosti. 201     

2.2. Současná právní úprava ústavní výchovy  

2.2.1. Podmínky nařízení ústavní výchovy  

Právní řád rozlišuje jednak výchovu ústavní – kolektivní nařízenou podle ust. § 971 až 

§ 975 NOZ, kdy pouze věcně a místně příslušný soud rozhoduje o ústavní výchově, za 

předpokladu, že je výchova dítěte vážně ohrožena či narušena, a jiná výchovná opatření 

nevedla k nápravě, anebo ji z jiných závažných důvodů nemohou rodiče dítěte zabezpečit. 202 

Právní teorie někdy v extenzivním výkladu přiřazuje k výchově ústavní i výchovu ochrannou, 

nařízenou v trestním řízení soudem pro mládež mladistvým osobám mladším 18. ti let, jako 

ochranné opatření podle zsm a prostředek účinné resocializace.203  

NOZ v ust. § 971 odst. 1 jednoznačně stanoví, že ústavní výchova je soudem nařízena 

jako nezbytné zvláštní opatření pouze v těch případech, kdy již jiná přijatá výchovná opatření 

selhala, a výchova dítěte, jakož i jeho tělesný, rozumový, duševní stav či jeho řádný vývoj 

jsou ohroženy a narušeny do té míry, že tento stav je v rozporu se zájmem dítěte. Také mohou 

nastat důvody, kdy rodiče pro své objektivní či subjektivní důvody nemohou výchovu dítěte 

řádně osobně zabezpečit.  

Již novela zákona o rodině č. 401/2012 účinná od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 včlenila 

do ustanovení § 46 odstavec 2, kterým stanovila, že ústavní výchovu lze nařídit nejdéle na 

dobu tří let, když před uplynutím této lhůty ji lze prodloužit, pokud její důvody trvají a to 

rovněž nejvýše na dobu 3 let. V mezidobí, než soud rozhodne o zrušení či prodloužení ústavní 

204 výchovy, dítě zůstává v ústavní výchově, ačkoliv již uplynula doba stanovená v dřívějším 

rozhodnutí soudu.  

Za vážné ohrožení nebo vážné narušení výchovy dítěte se nepovažují nedostatečné 

bytové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, jestliže jsou jinak 

                                                           
201 Viz LZPSV čl. 32 odst. 4, viz úvod této práce  
202 viz ust.§ 46 odst. 1 zor, viz ust. § 971 odst. 1 NOZ 
203 ochranná výchova je upravena v ust. § 22 z.s.m  jako druh ochranného opatření  
204 viz NOZ ust. § 972 odst. 1 a násl. ustanovení je obsahově totožné 
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tyto osoby nebo rodiče způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnit povinnosti 

vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.205 Toto pravidlo vyplývá z nálezů ESLP, závazného 

stanoviska NS ČR a bylo beze změny zohledněno i v novém občanském zákoníku. 206 

Zásadně vždy před nařízením ústavní výchovy soudem by mělo předcházet uložení 

jiných výchovných ustanovení jako je dohled nad nezletilým dítětem či jeho napomenutí, 

případně napomenutí jeho zákonných zástupců nebo i uložení jiných opatření ve smyslu 

zdržet se nevhodného chování či návštěvy nevhodných prostředí.207 Stejný princip aplikovaný 

v zor i zospod, je nyní v NOZ  ještě více zdůrazněn.   

2.2.2. Přezkoumání důvodnosti soudem  

Soud je povinen nejméně jednou za šest měsíců přezkoumat, zda trvají důvody pro 

nařízení ústavní výchovy, nebo zda není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči, a to i 

v případě již nařízených ústavních výchov. Při tomto prověřování je povinen vycházet 

z aktuálních skutkových zjištění.   

2.2.3. Participační práva dítěte při řízení o ústavní výchově  

Rovněž tak zákonodárce v ust. § 973 písm. b) NOZ pamatoval i na nutnost slyšet 

samotné dítě, vyjádřit svůj názor přímo před soudem s ohledem na svůj věk a rozumovou 

vyspělost. Tato povinnost byla totožná i v právní úpravě již uvedeného ust. § 46 odst. 5 písm. 

b) zor. Účelem této právní normy je důraz na participační práva dítěte, která vyplývají 

z mezinárodních smluv a byla dříve zákonodárci opomíjena.  

2.2.4. Zánik ústavní výchovy zletilostí dítěte 

Samozřejmě palčivou otázkou zůstává, jakým způsobem se mladí adolescenti po 18. 

roce svého věku, kteří prošli ústavní výchovou, začlení do svého dalšího života. V tomto 

ohledu jsou více zranitelnými vlivem menších sociálních zkušeností i nedostatku vhodných 

dospělých výchovných vzorů a opor, než děti pocházející z běžných rodin i než děti 

odcházející z rodin náhradních.  

Častěji se může projevit riziko návratu do nevhodného prostřední původní biologické 

rodiny. Jsou známy i případy, kdy bezproblémový chovanec dětského domova sklouzne 

k trestné činnost, prostituci či zneužívání omamných a psychotropních látek. Dobrou praxí se 

ukázala být existence domů na půli cesty či tzv. startovacích bytů, když jejich zřizovateli jsou 

jednak obce či města, nebo i neziskové organizace, kteří se začleňováním do běžného života 

                                                           
205 viz stanovisko NS ČR sp.zn. Cpjn 202/2010 jehož právní věta zní : „ Důvodem pro nařízení ústavní výchovy 

dítěte nemohou být samy o sobě materiální nedostatky rodiny, zvláště pak její špatné bytové poměry“, dále viz 

rozsudky ESLP stížnosti např. č. 23848/04 Wallovi proti ČR, č. 23499/06 Havelka a ostatní proti ČR, srov. 

podrobně  kap.č.8. této práce, judikatura ESLP, NS ČR a nálezy ÚS ČR v přílohách této práce  
206 Konkrétně v ust. § 971 odst. 3 NOZ  
207 viz ust. § 43 zor v návaznosti na ust. § 13 a § 13a zospod ve znění účinném od 1. 1.2013 
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těmto mladým dospělým pomáhají, ať už zprostředkováním zaměstnání, úředních záležitostí 

včetně dávek státní sociální podpory či dávek pomoci v hmotné nouzi. Domy na půli cesty 

mohou svým klientům zajišťovat ubytování, stravování, zprostředkování informací, 

výchovné, vzdělávací a aktivační služby včetně sociálního tréninku.208 V těchto zařízeních 

zřizovaných dle ust. § 58 ZSS je často stále přítomen správce či sociální pracovník, který zde 

bydlí a je ochoten pomoci. Vše samozřejmě komplikuje nedostupnost vhodného sociálního 

bydlení, když tohoto bytového fondu se orgány samosprávy privatizací snadno vzdaly. 

Pominou-li důvody, pro které byla ústavní výchova nařízena, nebo je-li možné dítěti 

zajistit jinou péči než ústavní, musí soud neprodleně ústavní výchovu zrušit a rozhodnout o 

další výchově dítěte.209 Ze zákona zaniká ústavní výchova rozhodnutím soudu o osvojení.  

Rozhodnutím soudu o svěření dítěte do předběžné péče budoucích osvojitelů se ústavní 

výchova přerušuje. 210 

2.2.5. Typy ústavů  

Ústavní zařízení jsou rozdělena podle věku dítěte. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu 

ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních rozděluje školská zařízení v ust. § 2 

tohoto zákona na diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné 

ústavy. Střediska výchovné péče zajišťují preventivně výchovnou péči a také pedagogické a 

psychologické služby v ambulantní podobě i dětem, které nejsou umístěny ve školském 

zařízení ústavního typu.   

Pro ústavní zařízení, která spravují Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, však žádná pravidla obdobná jako v z. č. 109/2002 Sb., kterými jsou zařízení 

spravovaná resortem Ministerstva školství striktně vázána, nebyla přijata. Právě v těchto 

zařízeních jsou často umístěny děti nejmladší, nejzranitelnější v nejcitlivějším období pro 

vývoj člověka a jeho socializaci.  

2.3. Zdravotnická zařízení  

2.3.1. Kojenecké ústavy  

Kojenecké ústavy byly původně zřizovány podle z.č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 

ve znění pozdějších předpisů, spolu s jeslemi a s dětskými domovy jako zařízení léčebně 

preventivní péče se záměrem pečovat o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let.211 Zpravidla 

                                                           
208 Viz ust. § 58 z.č. 108/2006 Sb. , o  sociálních službách, domy na půli cesty jsou určeny pro osoby mladší 26. 

ti let přicházející ze školských zařízení, výkonů trestu, ochranného léčení, dobře problematiku socializace již 

zletilých dětí do společnosti vyřešilo např. Sdružení SOS Dětských vesniček, dále různé nestátní neziskové 

subjekty jako např. Rozum a cit, Asociace pěstounských rodin, apod.   
209 viz ust. § 972 odst. 2 NOZ  
210 viz ust. § 972 odst. 3 NOZ  
211 viz ust. § 38  z.č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu 
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se nacházely v blízkosti velkých nemocnic, či byly umisťovány do velkokapacitních objektů 

bývalých zestátněných zámků a léčeben. Právní úprava byla tedy velmi kusá a poplatná své 

době.   

2.3.2. Dětská centra  

Současná právní úprava vychází z již ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách, účinného od 1. 4. 2012. Kojenecké ústavy či dětská centra jsou upravena v ust. § 43 

tohoto zákona a jsou definována jako zařízení pečující o děti do věku tří let, které nemohou 

vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným a zneužívaným, které 

jsou ohroženy ve vývoji nevhodným sociálním prostředním nebo svým zdravotním 

postižením. Ubytování může být fakultativně také poskytnuto těhotným ženám anebo matkám 

těchto dětí, pokud se nalézají v nepříznivé životní situaci. Mezi nejčastější důvody na straně 

matek jsou uváděny abúzus alkoholu, drog, mentální deficit, nízký věk, nedostatečné rodinné 

zázemí, dysfunkční rodiny, prostituce, bezdomovectví, dívky absolvující  ústavní či 

ochrannou výchovu, často jsou také zmiňovány ekonomické a sociální důvody. Vždy jde však 

o kombinaci a kumulaci několika faktorů, nikoliv o jeden izolovaný sociálně patologický jev.   

V praxi tak existují zařízení pro ústavní péči pro děti od tří let, když zřizovatelem jsou 

velká zdravotnická zařízení, zejména krajské fakultní nemocnice mající právní subjektivitu 

právnických osob, akciových společností, dále existují zařízení kombinující ve svém názvu 

kojenecký ústav a dětský domov, nebo pouze kojenecký ústav. V neposlední řadě 

v posledních deseti letech byla zakládána dětská centra, když těchto center je dnes mezi tzv. 

kojeneckými ústavy již třetina. Jsou zakládány podle německého a rakouského modelu 

s cílem poskytnout komplexní péči dětem jakkoliv ohroženým ve svém vývoji, včetně pomoci 

a podpory jejich rodinám. 212 

Dětské centrum nabízí kromě běžných ubytovacích a zdravotnických služeb také péči 

klinického psychologa, sociálního pracovníka, logopeda, někdy také rehabilitační či 

fyzioterapeutickou péči. Mělo by být otevřené rodinám zde přijímaných dětí tj. mít možnost 

častých a časově minimálně omezených návštěv, v mnoha případech také umožňuje matkám 

společný pobyt s dítětem včetně sociální rehabilitace, tj. osvojení si vhodných návyků a 

dovedností s cílem se poté samostatně o své dítě postarat a začlenit zpět do společnosti. Dále 

také dětská centra nabízejí služby budoucím pěstounům či osvojitelům jako tzv. neutrálního a 

bezpečného místa, kde se mohou s dítětem seznámit, naučit se o ně pečovat, mohou zde být 

také ubytováni společně s ním a to na základě dohody s tímto zařízením.  

                                                           
212 viz Schneiberg, F., Dětská centra jako moderní nástroj komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodinu, 

dostupné z http://mpsv.cz. /fines/clanky/9077/sbornik2010.pdf, ročník 2011, č.12 

http://mpsv.cz/
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Zřizovateli všech těchto dětských center jsou ve většině případů v naší republice kraje, 

kterými jsou i financovány. Nastává tak paradoxní situace, že se jedná sice o zdravotnická 

zařízení dle z.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, která mnohdy pečují i o děti tělesně či 

duševně handicapované vyžadující speciální odbornou péči, aniž by však tato zařízení čerpala 

prostředky z veřejného zdravotního pojištění ve smyslu z.č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť zdravotní služby poskytované 

v dětských domovech pro děti do tří let věku zdravotnickými pracovníky, kteří jsou 

zaměstnanci poskytovatele zdravotnických služeb, se hradí z rozpočtu svého zřizovatele.213  

Jelikož však tato zařízení poskytují zde umístěným dětem i náhradní služby spojené 

s jejich výchovou, spočívající v ubytování, hygieně, ošacení, předškolní výuce apod., jsou 

zákonní zástupci dětí povinni přispívat na tyto služby příspěvkem na úhradu potřeb vzhledem 

k věku dítěte i jeho zdravotnímu stavu a dalším oprávněným potřebám.214 Rozhodujícím pro 

stanovení výše tohoto příspěvku jsou majetkové a výdělkové možnosti povinných osob, které 

jsou však u většiny rodičů velmi špatné a nejsou tak tyto příspěvky většinou řádně hrazeny.  

2.3.3. Problematika současné právní úpravy v praxi  

Určitá dvojkolejnost právní úpravy se však projevuje v tom, že valná většina těchto 

zdravotnických zařízení jsou současně zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve 

smyslu z.č. 359/1999 zospod, to znamená, že přijímají i starší děti, prakticky až do 18. ti let.  

Novela tohoto zákona účinná od 1. 1. 2013 ukládá tedy zařízení maximální kapacitu 28 dětí 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, když jeden zaměstnanec podle ust. § 42 odst. 

4 zospod má pečovat nejvíce o čtyři děti, aby tak byla simulována péče rodičovská se stálým 

vychovatelem, přičemž zákon o zdravotních službách žádné takovéto limity nemá a běžně jde 

o typický směnný provoz bez stálých vychovatelů. Potom tedy v kojeneckých ústavech 

existují tzv. lůžka klinická - zdravotnická a tzv. lůžka sociálního zařízení. Opět se zde 

projevuje roztříštěnost legislativy i nesystémovost celé problematiky, na níž je soustavně 

odborníky z praxe poukazováno. I po lednu 2014 zůstává tato situace totožná.  

Ministerstvo zdravotnictví mělo určitou snahu tuto situaci řešit vyhláškou č. 92/2012 

Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení, v přílohách č. 4 a 5 formou tzv. 

doporučení a také metodickým pokynem k činnosti kojeneckých zařízení, v němž se dotýká 

důvodů i samotného procesu přijetí, pobytu dětí, jejich sourozenců a zákonných zástupců, ale 

také počtu a odbornosti zaměstnanců ústavů. Nicméně metodický pokyn či prováděcí 

                                                           
213 viz ust. § 15 odst. 15 z .č.  48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění  
214 viz ust. § 44 odst. 4 z.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v návaznosti na vyhlášku MZ č.56/2012 Sb.  
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vyhláška je aktem nižší právní síly, když podle mého názoru by tato problematika měla být 

jako celek upravena jedním zákonem a řízena jedním ministerstvem.  

Problém poté tedy opětovně nastává u právních titulů, na základě kterých jsou do 

zdravotnických zařízení nezletilé děti umisťovány. OSPOD ani sama zařízení v tom mnohdy 

nemají jasno.  Může v podstatě nastat dvojí situace. Jednak jsou zde umístěny děti na základě 

rozhodnutí soudu, a to ať ve formě předběžných opatření nebo již pravomocného a 

vykonatelného rozsudku o nařízené ústavní výchově, nebo může jít o pobyt dobrovolný, 

sjednaný na základě dohody215, která je uzavírána mezi zdravotnickým zařízením a 

zákonnými zástupci dítěte. Dohoda by měla splňovat všechny náležitosti právního jednání, 

když šlo o innominátní smlouvu ve smyslu ust. § 51 OZ ve znění účinném do 31.12.2013,216 

nebo nyní dle ust. § 1746 odst. 2 NOZ. Nepostačuje tedy v žádném směru jednostranný 

souhlas jednoho z rodičů s umístěním dítěte, což se v praxi občas děje. Absolutně žádné 

právní účinky oprávněnosti pobytu dítěte v zařízení nezakládá také případný souhlas 

s budoucím osvojením dítěte, který by rodiči řádně udělen. 217  

Často také v praxi zařízení dochází k tomu, že je zaměňována dohoda o umístění dítěte 

do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve smyslu ust. § 42 odst. 5 zospod  

s dohodou shora uvedenou.  

Musím však konstatovat, že dětská krizová centra fungují velmi odborně, fundovaně, 

operativně a poskytují řadu služeb i pro rodiče dětí, kteří chtějí spolupracovat, např. ve formě 

sociální rehabilitace nebo pro případné zájemce o náhradní rodinnou péči při prvotním 

kontaktu s dítětem a adaptačních obtížích apod. 

2.4. Zařízení sociální péče  

Ústavní zařízení sociální péče se řídí ust. § 48 z.č.108/2006 Sb., zákona o sociální 

péči. Zařízeními MPSV pro výkon ústavní výchovy, výchovných opatření a ochranné 

výchovy jsou domovy pro osoby se zdravotními postižení, dříve tzv. ústavy sociální péče. 

Tato zařízení poskytují nejenom ubytování, stravu, výchovné a vzdělávací aktivity, ale také 

sociálně terapeutické činnosti, jakož i zprostředkovávají kontakt s okolním světem a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí nezletilým 

osobám mladším 18. ti let. Všechny tyto klienty spojuje nepříznivý zdravotní stav, daný 

nízkou sociální soběstačností z důvodu svého postižení. 218 

                                                           
215 účinnost NOZ nijak tuto praxi nezměnila a neovlivnila  
216 blíže Švestka J. a kol., Občanský zákoník část I, II, 1. vydání, Praha, Kodex 1995, s. 81 
217 viz ust. § 68 a násl. Zor, viz ust. § 809 a násl. NOZ, podrobněji kapitola 1.2.11. této práce - osvojení ve světle 

NOZ   
218 viz ust. § 48 odst. 1 ZSS 
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 Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje 

osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k 

jejich potřebám. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o 

státní sociální podpoře. 219  

  V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní 

výchova, výchovná opatření nebo předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů. Pro 

výkon ústavní výchovy nebo předběžného opatření v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením platí s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním postižením přiměřeně 

ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních 220.  

Mezi povinnosti ředitele takového zařízení patří mimo jiné dát příslušnému soudu 

podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení. Také může podat 

soudu podnět na prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte.   

 2.5. Školská zařízení  

            2.5.1. Obecná právní úprava                        

 Vlastní výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, tj. zařízeních 

zřizovaných a spravovaných Ministerstvem školství, upravuje z. č. 109/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Účelem těchto zařízení je zajišťovat nezletilým dětem zpravidla ve věku 

od 3 do 18. ti, potažmo 19. ti let, náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, 

řádné výchovy a vzdělání. Zařízení jsou povinna spolupracovat s rodinou dítěte a poskytovat 

jim pomoc při zajišťování záležitostí týkající se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku 

dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině.221 

Do školských zařízení jsou umisťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým 

postižením, s vadami řeči, popřípadě s více vadami, u nichž byla již pravomocně nařízena 

ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo nařízeno předběžné opatření, pokud stupeň 

zdravotního postižení neodpovídá umístění dítěte do ústavu sociální péče.222 Pro tyto děti by 

měly být vždy v zařízení vytvořeny speciální podmínky s ohledem na jejich handicap včetně 

zajištění vhodné lékařské, psychologické, speciálně - pedagogické či sociálně – rehabilitační 

péče. Případně dětem navštěvujícím střední školy nebo odborná střední učiliště, je možno 

                                                           
219 ust. § 48 odst. 2 ZSS odkazuje na ust. § 11 až 16 zákona č. 117/1995 zákona o státní sociální podpoře ZSP  
220 20, § 23 odst. 1 písm. a), e) až h) a l), § 24 odst. 1 písm. a), d), g) až j) a l) a § 31 zákona č. 109/2002 Sb., o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
221 viz ust. § 1 odst. 2  z.č. 109/2002 Sb.  
222 viz ust. § 34 odst. 1 písm. c)  až  f) z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  
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zajistit pobyt v internátním zařízení školy, kterou navštěvují podle typu jejich postižení včetně 

zajištění speciální zdravotní péče. 223 

 2.5.2. Diagnostický ústav   

Diagnostický ústav sídlí v krajských městech a přijímá děti s nařízenou ústavní či 

ochrannou výchovou či na základě vydaného předběžného opatření soudem. Při pobytu dítěte 

v diagnostickém ústavu, který trvá většinou osm týdnů, je nutno vyhotovit komplexní 

vyšetření psychologické popřípadě psychiatrické, etopedické, i zdravotní. Výsledkem všech 

vyšetření je komplexní diagnostická zpráva, která vyústila z diagnostických, terapeutických, 

výchovných a sociálních činností. V jejím závěru je stanoven program rozvoje osobnosti 

každého jednotlivého dítěte i s ohledem na jeho program individuální ochrany dle zospod. 

Tyto zprávy tvoří základ osobní listinné dokumentace dítěte a informace z nich by měly být 

přísně důvěrné s ohledem na ochranu údajů jednotlivých dětí. 224 

 Ředitel diagnostického ústavu je povinen neprodleně sdělovat orgánům sociálně-

právní ochrany dětí poznatky o dětech vhodných k osvojení či ke svěření do pěstounské péče 

a umožnit tak jejich rychlý zápis do seznamů dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči. 225 

2.5.3. Výběr a změna školského zařízení  

O výběru vhodného školského zařízení tedy dětského domova, dětského doma se 

školou či výchovného ústavu ve svém územním obvodu, který zpravidla kopíruje kraje, 

rozhodoval do účinnosti NOZ dle z.č. 109/2002 Sb. ředitel diagnostického ústavu ve správním 

řízení formou správního rozhodnutí. Umístit dítě do některého ze zařízení v jiném územním 

obvodu jiného diagnostického ústavu, šlo jen za předem uskutečněného souhlasu obou 

diagnostických ústavů a místně příslušného orgánu SPOD. 226 

Nedošlo – li k dohodě, rozhodovalo o umístění dítěte na základě návrhu 

diagnostického ústavu, kde se dítě nacházelo, ministerstvo školství.    

Do dětských domovů či dětských domovů se školou se bez předchozího pobytu 

v diagnostickém ústavu umisťují děti předškolní mladší 6. ti let. Také děti, které předtím byly 

v péči kojeneckého ústavu či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, děti bez poruch 

chování či adaptace, nebo děti, které již mají komplexní diagnostiku zhotovenou dříve nebo 

                                                           
223 blíže ust. § 2 odst. 12  z.č. 109/2002 Sb.  
224 viz ust. § 5 odst. 1, 2, 3 z.č. 109/2002 Sb.  
225 viz ust. § 5 odst. 4 tamtéž 
226 viz ust. § 5 odst. 7 tamtéž, pokud je však soudem rozhodováno o ústavní výchově po 1.1. 2014,  musí být 

v rozsudku konkrétní zařízení uvedeno, zpravidla se tak děje na návrh OSPOD na základě písemné zprávy 

školského zařízení, v mezidobí před nabytím právní moci je nutno rozhodnout předběžným opatřením o 

přemístění dítěte do jiného školského zařízení, ve většině případů stejným způsobem  na základě komplexní 

zprávy  diagnostického ústavu o dítěti  
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střediskem výchovné péče, kam docházeli ambulantně či zde byly krátkodobě umístěny nebo 

v jiných případech z důvodu vhodnosti. 227 

  Při svém rozhodování by měl soud brát vždy v potaz zájem dítěte, tedy možnost 

vhodného a dostupného vzdělání, umístění sourozeneckých skupin, blízkosti bydliště 

zákonných zástupců dítěte či jiných rodinných příslušníků.228 Tento požadavek je zohledněn 

nejenom v ust. § 5 odst. 13 z. č. 109/2002 Sb., ale i v ust. § 971 odst. 4 NOZ, který stanoví, že 

soud v rozsudku, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí konkrétní zařízení, do kterého má 

být dítě umístěno. Přitom vždy přihlédne k zájmům dítěte a k vyjádření příslušného OSPOD. 

Soud je povinen dbát na to, aby zařízení, do něhož bude dítě umístěno, bylo vždy nejblíže 

bydlišti rodičů nebo jiných osob blízkých dítěti.   

2.5.4. Typy školských zařízení  

Dětský domov běžného typu pečuje o děti od 3 do 18 let, které mají nařízenou ústavní 

výchovu a nevykazují závažné poruchy chování podle jejich individuálních potřeb. Tyto děti 

se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Umisťují se sem i nezletilé 

matky se svými dětmi.229 

Dětský domov se školou zajišťuje péči o děti se závažnými poruchami chování, či 

trpícími trvalou nebo přechodnou duševní poruchou, která vyžaduje výchovně léčebnou péči, 

případně mají uloženou ochrannou výchovu soudem.230  

Výchovný ústav pečuje o děti starší 15. ti let se závažnými poruchami chování, u 

kterých byla nařízena ústavní výchova či uložena ochranná výchova. Zákon č. 109/2002 Sb. 

v ust. § 14 odst. 3 připouští i přijetí dítěte staršího 12. ti let, má-li uloženou ochrannou 

výchovu a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno 

v dětském domově se školou. Výjimečně lze do výchovného ústavu umístit i dítě starší 12 let 

se zvláště závažnými poruchami chování. 

2.5.5. Aktuální zjištění ve výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních  

Kontrolu výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních vykonává 

zřizovatel, tj. ve většině ústavů Ministerstvo školství, také úřad veřejného ochránce práv231  

státní zastupitelství v místě svého obvodu a OSPOD při návštěvách zde umístěných dětí. Bylo 

zjištěno, že v mnohých dětských domovech není dodržováno právo dětí na jejich soukromí. 

                                                           
227 viz ust. § 5 odst. 6 tamtéž  
228 v praxi se tak děje velmi často zpravidla na základě žádosti rodičů či prarodičů umístěného dítěte z důvodu 

jejich přestěhování 
229 viz ust. § 12 z. č. 109/2002 Sb.  
230 blíže ust. § 13 tamtéž  
231 Např. podrobně viz  www.ochrance.cz/ochrana osob-omezenych-na svobode/zarizeni/zarizeni-ustavni-a-

ochranne-vychovy/  

http://www.ochrance.cz/ochrana
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Pobyt v domácím prostředí je považován za určitou formou odměny, byť se jedná o výsostné 

právo dítěte. Rodině by měla být poskytnuta taková podpora, aby mohly být návštěvy co 

nejčastější. Snad jen v případech, kdy by dítěti hrozila určitá újma vedoucí k jeho poškození, 

a prostředí původního domova by bylo zcela nevyhovující, by OSPOD neměl dát souhlas 

s návštěvami dítěte ve svém původním bydlišti. Pokud pobyt dítěte doma ředitel zařízení 

nepovolí, měl by tak rovněž učinit formou správního rozhodnutí, které podléhá opravným 

prostředkům v rámci správního řízení, což v praxi chybí.  

Ve většině školských zařízení nejsou zřízeny návštěvní místnosti, rovněž tak nejsou 

legislativně daná jednotná pravidla pro návštěvy a ani dětskými domovy nejsou tato pravidla 

jednotně realizovaná. Návštěvám dítěte by neměla být kladena nepřiměřená organizační a 

administrativní omezení, i když lze pochopit snahu dětských domovů o co nejmenší zásahy do 

jejich provozu a řádu. Návštěvy je možno zakázat jen intervencí soudu ve formě rozsudku či 

předběžného opatření o jejich zákazu nebo výkonu styku za přítomnosti pracovníků zařízení. 

Jinak bez tohoto opatření směřujícímu do výkonu práv zákonných zástupců, je možno tak 

činit jen na základě žádosti dítěte nebo s jeho souhlasem.  

Odlišná praxe je také u zařazování dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči orgány 

obce s rozšířenou působností a krajskými úřady bez ohledu na věk, pohlaví, etnikum, barvu 

pleti, národnost, sociální původ apod. Jsou zaznamenány i případy, kdy jsou automaticky do 

evidence dětí vhodných do NRP zařazeny jen děti mladšího věku a dobrého zdravotního stavu 

se zdůvodněním, že u těch ostatních se vhodná náhradní rodina jen těžko nalezne. Principielně 

by tedy mělo být každému dítěti umožněno, aby bylo vedeno v této evidenci, pokud však 

samo s ohledem na svůj věk již neprojeví o evidenci zájem. 232 

Velmi specifická je oblast péče o nezletilé cizince pobývající na našem území, kteří 

nejsou doprovázeni svými rodiči, kde často dochází k porušení práv zde umístěných dětí. 233 

Samozřejmě jinak je tomu ve výchovných ústavech, kde je vykonávána ochranná 

výchova mladistvými pachateli provinění nebo činů jinak trestných, a jinak je tomu v běžných 

dětských domovech rodinného typu, když mezi dětskými domovy zřízenými Ministerstvem 

školství je velký rozdíl i v odborném, personálním, hmotném či materiálním zázemí. Rozdíl je 

markantní i na území jednotlivých krajů.  

Velkým problémem v dnešní době je nedostatek specializovaných zařízení pro děti 

s extrémními poruchami chování.234  

                                                           
232 Tamtéž s.10 
233  jedná se o zařízení Dětského domova Permon, okres Příbram, kde byla zjištěna nejvážnější pochybení v péči 

o děti, blíže http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2012/PERMON-zprava.pdf,  

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2012/PERMON-zprava.pdf
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Ve většině případů se bude jednat zejména o chovance výchovných ústavů s rysy 

agresivity, sociální patologie, s poruchami osobnosti vykazujícími zneužívání OPL. V těchto 

případech by mělo školské zařízení jako subjekt odpovídající za řádnou péči o dítě 

zprostředkovat ambulantní pedopsychiatrickou péči, která by měla předcházet ústavnímu 

psychiatrickému léčení. Čistě výchovné problémy či opakované kázeňské prohřešky by 

neměly být řešeny hospitalizací v psychiatrické léčebně. Mnoho dětí je však tzv. hraničních, 

kdy není dána jednoznačná legislativní či metodická úprava pro jejich zařazení, a stojí tak na 

pomezí školského, zdravotního a sociálního systému, a často ohrožují sebe a své okolí. Potom 

podle mého názoru je indikace klinické psychiatrické léčby zcela na místě.  

V případech nezletilých matek mladších 18. ti let by nikdy nemělo docházet  

k samostatnému umístění dítěte do kojeneckého zařízení, když je nezletilá matka umístěna 

v jiném školském zařízení tak, aby nebyla zpřetrhána vazba mezi nimi.235  Pokud je OSPOD 

dlouhodobě nečinný, mělo by zařízení samo OSPOD aktivizovat k řešení záležitostí dítěte 

např. podáním návrhu k místně příslušnému soudu, případovými konferencemi, podáním 

podnětu soudu, aby tak sám činil z moci úřední apod. Zcela nevhodným řešením je ustanovit 

poručníky zaměstnance zařízení zde umístěných dětí z důvodů kolize jejich zájmů při hledání 

náhradní rodinné péče. 

2.6. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

2.6.1. Obecná úprava a účel těchto zařízení  

Děti, které vyžadují okamžitou pomoc, a jejichž rodiče nejsou schopni z vážných 

důvodů tuto výchovu na přechodnou dobu zabezpečit, je ve většině případů vhodné svěřit do 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.236 Tohoto postupu je užito, pouze v případě, že 

jiná výchovná opatření v opatrovnickém řízení nepředcházela.237 Tato zařízení jsou uvedena v 

ust. § 42 z.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, 

zejména z.č. 401/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2013. Poskytují ochranu a pomoc 

dítěti, které se ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče anebo jsou - li jeho život nebo normální 

vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se bez péče přiměřené svému věku.  Může se rovněž 

jednat o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena 

                                                                                                                                                                                     
234 Např. nyní je pozornost zaměřena na Výchovný ústav v Boleticích, okres Děčín, kde v poslední době dochází 

k velmi agresivním fyzickým útokům na vychovatele ze strany chovanců, např. Mladá fronta dnes 7.4.2014  aj.  
235 Viz např. zpráva ze systematických návštěv – zdravotnická zařízení poskytující péči dětem do 3 let, s. 13,  

dostupné online z http : 

//www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2013/Doporuceni_kraje_2013.pdf 
235 viz tamtéž 
236 Viz ust. § 971 odst. 2 NOZ  
237 od účinnosti novely zor a zospod po 1. 1. 2013, s účinností NOZ již dle ust. § 971 odst. 2  a  násl. ust. NOZ 
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jeho základní práva.238Těmito zařízeními jsou v praxi zejména dětská centra, dále dětské 

domovy, které se jako tato zařízení akreditovaly či zařízení nestátní. 239 

          2.6.2. Podmínky umístění  

Na rozdíl od ústavní výchovy, o níž rozhoduje soud vždy rozsudkem, lze dítě do 

těchto zařízení umístit nejenom rozhodnutím soudu a to zejména předběžnými opatřeními, ale 

také na základě podané žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo i na 

základě podané žádosti zákonného zástupce dítěte či dítě o umístění do tohoto zařízení může 

požádat samo.  

2.6.3. Doba umístění  

Zospod připouští i umístění dítěte v zařízení, pokud si rodiče prokazatelně upravují 

své poměry tak, aby mohli dítě převzít do své osobní péče. Nejdelší doba pobytu dítěte 

v zařízení však nesmí překročit 12 měsíců. V případě, kdy o umístění žádá orgán sociálně-

právní ochrany dítěte sám, nebo i samo dítě, je však povinen orgán sociálně-právní ochrany 

dítěte neprodleně podat k soudu návrh na nařízení předběžného opatření, když není možno 

souhlasu zákonného zástupce dítěte zajistit jinak. 240  

2.6.4. Pravomoci obce s rozšířenou působností  

Orgán SPOD je povinen nejméně vždy jednou za tři měsíce zde dítě navštívit, může 

mu povolit i návštěvu mimo ústav v bydlišti rodičů i u jiných osob včetně tzv. hostitelské 

péče.241 Zřizovatel zařízení je povinen vést evidenci dětí, které byly do zařízení přijaty. Pokud 

umístění nezletilého dítěte do zařízení žádá zákonný zástupce či jiná osoba zodpovědná za 

výchovu dítěte, je povinna uzavřít se zařízením smlouvu o pobytu dítěte, když je dána 

obligatornost písemné formy této dohody včetně jejích podstatných náležitostí.242 

2.6.5. Přemístění dítěte ze zařízení  

Přemístění dítěte umístěného v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 

jiného takového zařízení lze jen rozhodnutím soudu a po předchozím oznámení o přemístění 

orgánu SPOD, dále s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte, pokud 

uzavřel se zařízením smlouvu o pobytu dítěte.   

2.6.6. Význam zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  

V praxi jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyřešením naléhavé situace 

potřebného dítěte, které se ocitne v nouzi například v důsledku náhlého onemocnění, 

                                                           
238 Viz ust. § 13a odst. 2 písm. a) až d) zospod ve znění účinném po 1.1.2014 
239  NNO reprezentují zařízení FOD tvz. Klokánky po celé ČR, např. Čtyřlístek v Opavě  aj. 
240 viz ust. § 42 odst. 5 písm. a) až c) zospod  
241 dle ust. § 29 a ust. § 30 zospod , dále ust. § 42 odst. 7 zospod  
242 srov. podrobně náležitosti dohody v  ust. § 42 odst. 8 zospod  
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hospitalizace svých rodičů, a nepůjde – li o dlouhodobou záležitost, pokud se nepodaří umístit 

dítě do náhradní rodiny či pěstounům na přechodnou dobu. Stejná koncepce zůstala i v NOZ.  

Těchto případů však není mnoho, spíše jsou do těchto zařízení často umisťovány děti, 

které jsou oběťmi trestných činů ve svých původních rodinách, zejména půjde o zločin 

pohlavního zneužití podle ust. § 187 trestního zákoníku, o sexuální nátlak podle ust. § 186 

trestního zákoníku, znásilnění podle ust. § 185 trestního zákoníku, týrání svěřené osoby podle 

ust. § 198 trestního zákoníku, ohrožování výchovy dítěte podle ust. § 201 trestního zákoníku a 

jiných přečinů či zločinů směřujících vůči dětem. 243 

 O umístění dítěte v těchto případech, kdy jsou zahájeny úkony trestního řízení podle 

ust. § 158 odst. 3 trestního řádu pro trestné činy shora uvedené, případně je již zahájeno 

vyšetřování podle ust. § 160 odst. 1 trestního řádu, je rozhodováno soudem na návrh OSPOD 

předběžným opatřením. Zařízení jsou schopna dítě okamžitě převzít a poskytnout lékařskou, 

psychologickou či terapeutickou pomoc. Někdy je předtím však nutná hospitalizace ve 

zdravotnickém zařízení. O umístění do zařízení si dítě přitom může požádat samo bez 

zastoupení svých zákonných zástupců s ohledem na výkon svých participačních práv 

vzhledem k rozumové a osobní vyspělosti. 244 

2.6.7. Aktuální problematika zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve 

světle NOZ  

Velkou polemiku v současné době vyvolalo ust. § 971 odst. 2 NOZ, kde je stanoveno, 

že pokud rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dítěte na přechodnou dobu, 

svěří soud dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a to na dobu nejvýše šest 

měsíců. Při přípravě tohoto ustanovení bylo vycházeno ze situace, že po roce 2014 již bude 

dostatek profesionálních pěstounů, kteří další výchovu dětí zabezpečí. Tolik preferovaná a 

upřednostňovaná forma náhradní rodinné péče ze strany několika úředníků MPSV245 však 

nedostála takovému rozmachu, když tento typ pěstounství se nejeví v našich podmínkách 

tradičním a zájem o něj není tak markantní, jak bylo zamýšleno.246 Potom tedy jsou děti 

přijaté do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc soudem po uplynutí lhůty šesti 

měsíců většinou přemisťovány do školských zařízení, tedy přes diagnostické ústavy do 

dětských domovů, ačkoliv bylo možné zde děti ponechat až tři roky.   

                                                           
243 viz příloha č. 1 této práce přibližující konkrétní osudy dětí ve vybraných kasuistikách  
244 obdobně jako u ústavní výchovy, participační práva nezletilých jsou výrazně preferována v celém  NOZ, což 

se odrazilo již v novelizacích zor a zospod před účinností NOZ 
245 viz článek MPSV: Kojenecké ústavy by měly skončit do roku 2013, dostupné online z 

z http://mpsv.cz/files/clanky/1310/ruseniustavu.pdf citované dne 26.1.2014 
246 v současné době registruje MPSV pouze 115 profesionálních pěstounů, kteří vykonávají ranou  PP, viz článek  

In Mladá fronta Dnes, 30.1.2014, s.1, koncem roku 2014 to bylo již asi 300 pěstounů  

http://mpsv.cz/files/clanky/1310/ruseniustavu.pdf
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Je potom zcela na úvaze soudu, zda po uplynutí půlroční lhůty, kdy jsou děti v těchto 

zařízeních, pouze situaci vyhodnotí a přezkoumá, jak mu NOZ ukládá, a dítě v zařízení 

ponechá, nebo rozhodne o jeho dalším přemístění. Případně se nabízí možnost opětovně 

rozhodnout předběžným opatřením o umístění do stejného zařízení, nicméně se jedná o určité 

obcházení zákona. Dnes je přitom již zcela jasné, že odborné kruhy tuto situaci předvídaly a 

upozorňovaly na ni. Situace je přitom v každém kraji odlišná, byť Unie opatrovnických 

soudců se snaží praxi sjednotit. Rozpory ve výkladu si vyžádaly vydání společného stanoviska 

ministryně MPSV a ministryně spravedlnosti. 247 Například v Olomouckém kraji jsou tato 

zařízení rušena, když se aktuálně podařilo najít dostatek pěstounů a to i na přechodnou dobu. 

Také zvláštní zařízení Fondu ohrožených dětí tzv. Klokánky budou v roce 2015 kapacitně 

snížena.  

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
247 Na tuto situaci reagovala dne 3.3.2014 ministryně spravedlnosti na základě požadavku ministryně práce a 

sociálních věcí vypracováním výkladového  stanoviska, v němž uvádí, že ponechat děti v zařízeních po uplynutí 

6. ti měsíční lhůty lze i po účinnosti NOZ a zzřs, když toto rozhodnutí bude v zájmu dítěte, bylo také hrubou 

chybou soudů rozhodovat o přemístění dětí  i ve věcech zahájených před lednem 2014, tato praxe nebyla u 

našich soudů v jižních Čechách zaznamenána, více na www.justice.cz, online,  

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=334622, citované dne 3.3.2014  

http://www.justice.cz/
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3. Vztah soukromého a veřejného práva v rodinném právu a  NRP  

Tradiční kontinentální právní nauka dělí právo na veřejné a soukromé. Již v právu 

římském existovalo dělení na ius publicum, které se zabývalo věcmi blaha a zájmů římského 

státu jako celku a ius privatum, které se zabývalo záležitostmi jednotlivců a jejich 

soukromými zájmy.248 

Pro soukromé právo, respektive soukromoprávní styk, je charakteristické, že žádná 

z osob soukromého práva nevystupuje vůči druhé osobě soukromého práva při uspokojování 

svých soukromoprávních individuálních zájmů jako subjekt svrchované veřejné moci 

vybavený příslušnými pravomocemi reprezentující ve společnosti veřejný zájem. 249  

Žádná z těchto stran tak nemůže straně druhé autoritativně vnutit svou vůli a určovat 

její právní postavení, tedy její práva a povinnosti. Naproti tomu veřejné právo se vyznačuje 

tím, že alespoň jeden ze subjektů vystupuje jako nositel svrchované veřejné moci. Z tohoto 

důvodu je vybaven příslušnými pravomocemi, jež mu zajišťují při naplňování veřejného 

zájmu zvláštní nadřízené právní postavení.250 

Sice tato základní teorie nebyla nikdy vyvrácena, avšak v kontextu širších souvislostí 

vývojem právní vědy již není hranice mezi právem veřejným a soukromým tak ostrá, jak tomu 

bylo v letech minulých a to zejména současným pojetím práva v praxi. Rozdíly mezi oběma 

oblastmi práva se neabsolutizují. Kritika tohoto právního dualismu se opírá zejména o starší 

teorie vrchnostenského státu a občanské společnosti, když ve veřejném i soukromém sektoru 

jde často o stejné problémové okruhy, když rozdílné stránky veřejného a soukromého práva se 

v mnohém ohledu relativizují. 251  

Klasické teorie pojednávající o právní problematice dělení práva vycházejí 

z rozdílných pojetí. Teorie zájmová byla známa již v římském právu a řídí se zásadou, že jde-

li o veřejné zájmy nebo o obecné blaho, budou se právní normy řídit právem veřejným, pokud 

půjde o zájmy privátní, budou se právní normy řídit právem soukromým. Naproti tomu teorie 

mocenská rozlišuje právo podle toho, zda účastníci právního poměru jsou k sobě navzájem ve 

vztahu nadřízenosti a podřízenosti nebo rovnosti.252Platí přitom zásada, že čím méně je ve 

společnosti zásahů svrchované veřejné moci do soukromoprávní sféry, tím větší prostor se 

otevírá pro uplatnění autonomie vůle osob soukromého práva jako specifického projevu 

                                                           
248 Srov. Dvořák, J. a spol.: Občanské právo hmotné, Wolters Kluwer, Praha, 2014, s.30 
249 Tamtéž, s. 32 
250 Tamtéž, s. 32 
251 viz Hendrych, D.: Správní právo, obecná část, 4.vydání, Beck, Praha, 2001, s. 15,16 
252 podrobně tamtéž, s. 17, kromě těchto teorií zmiňuje autor i tzv. organické teorie o postavení subjektů ve 

veřejných korporacích, když tento směr zejména v německé právní škole inspiroval ke vzniku dalších teorií  
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svobody.253Rodinné právo tedy v našem právním řádu, jakož i ve většině evropských zemí, 

vykazuje mimo rámec soukromoprávních norem dispozitivního charakteru ohled na zvláštní 

právní ochranu zájmů některých skupin účastníků rodinně právních vztahů, zejména 

nezletilých dětí.254 V každé vyspělé společnosti, tím spíše demokratické, musí mít každé 

nezletilé dítě garantováno právo na život, zdraví, vzdělání, výživu, bezpečné a vhodné 

výchovné prostředí.  

Intervence jako zásah státu do oblasti rodinně právních vztahů majících 

soukromoprávní charakter, jsou průlomem do zásady rovnosti některých skupin účastníků 

řízení rodinně právních vztahů. Existence autonomie vůle stran soukromoprávních vztahů je 

charakterizována nikoliv neexistencí státního donucení vůbec, nýbrž uplatněním nepřímého 

donucení ze strany státní moci. 255  

Těmto účastníkům, tj. členům širší i užší rodiny, jsou dána ze zákona širší oprávnění, 

mohou tedy vykazovat výhodnější soukromoprávní status ve vztahu k ostatním účastníkům 

řízení. Autonomie vůle stran právního vztahu se nesmí uplatnit pouze tam, kde to právní 

normy kogentního charakteru zakazují, neboť zde již smluvní volnost naráží na právo veřejné.   

Ve veřejnoprávních vztazích stát svou vůli projevuje přímo a přímo její porušení  

sankcionuje.  

V soukromoprávních vztazích je ponecháno na autonomii stran, na jejich projevu vůle 

se rozhodnout, jakou z variant chování zvolí.256 Státní moc tedy stanoví pravidla daná 

určitými mezemi, za něž nelze jít. Sankce sama je v soukromém právu pouze prostředkem 

k dosažení cíle, kterým je obnovení rovnováhy zúčastněných zájmů. Státní moc tu zasahuje 

zprostředkovaně prostřednictvím iniciativy účastníka právního vztahu postiženého porušením 

pravidel jiným účastníkem. 257  

 Právními zárukami zákonnosti jsou právními normami upravené způsoby realizace 

práva státními orgány, které směřují proti porušování práva. Jsou to zejména zrušení či změna 

nezákonných veřejnoprávních aktů a neplatnost nezákonných soukromoprávních úkonů, dále 

kontrola, dozor a dohled, rozhodování sporů a donucení, zakotvení základních lidských práv a 

mechanismů jeho kontroly a ochrany. 258 

Každé lidské bytosti zajišťuje právní řád především její statusová práva ve sféře 

soukromoprávní i veřejnoprávní. V právu soukromém jde zejména o stanovení právních 

                                                           
253 Dvořák , J. a spol.: Občanské právo hmotné, Wolters Kluwer, Praha, 2014, s.30 
254 Hurdík, J. : Zásady soukromého práva, MU Brno, 1998, s. 46 
255 Hurdík, J. : Zásady soukromého práva, MU Brno, 1998, s. 47 
256 tamtéž s. 47 
257 tamtéž, s. 48 
258 Harvánek, J., a kol. : Teorie práva II, MU Brno, 1992, s. 81 
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předpokladů vzniku rodičovství a skrze ně příbuzenství v přímé či pobočné linii. Osobní 

status je ve sféře veřejnoprávní ovlivněn vždy intervencí státního orgánu, nejde tedy o právo, 

kterým by mohla fyzická osoba dále volně nakládat. 259 

V právních řádech zemí Evropské Unie a platí to zejména pro posttotalitní společnosti 

střední a výchovní Evropy se významným způsobem uplatňují mezinárodní dokumenty, které 

upravují základ právního postavení dítěte a společenských povinností k němu, včetně 

povinností intervence státních orgánů a jejího rozsahu. 260 

Citlivým problémem každé společnosti, ať již totalitní či demokratické je, do jaké 

míry a na jaké úrovni může a musí stát do rodinných vztahů zasahovat, jaké prostředky 

k tomu používá, a co je důsledkem použití těchto nástrojů, tj. jak se intervence ve svém 

důsledku projeví ve struktuře rodiny, v postavení a v osudech jejích jednotlivých členů a jak 

bude tato intervence intenzivní.  

V letech totalitních si státní garnitura přivlastňovala více funkcí, než bylo vhodné. 

Mezi tato skrytě vynucená direktiva lze například počítat všeobecnou zaměstnanost žen, 

rigidní přesně daný nástup dětí do předškolních zařízení v útlém batolecím věku 261, 

jednotnou ideologickou výchovu ve školách bez možnosti individuálního vyučovacího plánu, 

omezené možnosti trávení volného času rodin, nemožnost cestování, vzdělávání v zahraničí 

apod.  

 V posledních téměř dvaceti pěti letech již stát upustil od tohoto pojetí, nicméně   

disponuje celou řadou prostředků, jimiž může na rodinu působit, ať již přímo prostřednictvím 

práva, právních norem či odvozeně, zprostředkovaně etickými, morálními či sociálními, 

ekonomickými  principy, právně nevynutitelnými. 

V otázce ochrany práv dětí platí pravidlo, že stát může zasáhnout pouze v tom 

rozsahu, v jakém poskytuje dítěti přirozenou ochranu a to vůči společnosti, vůči rodině i vůči 

němu samotnému. Významným předělem bylo přijetí Deklarace práv dítěte v roce 1959 a 

zejména přijetí již tolik zmiňované a citované Úmluvy o právech dítěte a to s ohledem na 

                                                           
259 Radvanová,  S.:  Konference o  NRP 1999, Sborník,  MPSV, Praha, s. 69 
260 tamtéž, s. 71 
261 v tomto ohledu nelze nepřipomenout v dnešní době aktuální unifikaci a standardizaci právních norem 

členských států Evropské unie, kdy je našemu státu vytýkáno příliš široké právo zaměstnané matky čerpat 

rodičovskou dovolenou do tří, potažmo čtyř let věku dítěte, což je v mnoha zemích EU nemyslitelné, blíže např. 

Česko-francouzská srovnávací studie zaměřená na analýzu mateřské  a  institucionální péče o dítě do 3 let, která 

jednoznačně validně potvrdila význam osobní mateřské péče o dítě kojeneckého a batolecího věku tj.do 3 let, ve 

Francii je všeobecně praktikováno umístit i plně kojené tříměsíční dítě do celodenní jeselské péče, aby tak 

nedošlo ke ztrátě zaměstnání matky, což vede ke vzniku latentní subdeprivace dítěte, viz Zaoche-Gaudron, Ch., 

Šulová, L., Espiau, G.: Day care nurses´perceptions ot thein educational praktice in France nad in the Czech 

Republic, International Journal of Child and Family Welfare, vol. 8, numbers 2-3, 2005, v plném znění dostupné 

na webových stránkách European Scientific Association for Residential and Foster Care for Children and 

Adolescents, Paříž X, Uni. Nantenterre, www.EUSARF.  

http://www.eusarf/
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existenci a definici pojmu blaha dítěte, který je pojmem vyšším, nadřazeným, dominujícím 

v právních úpravách týkajících se práv dítěte každé vyspělé společnosti. Zájem dítěte je často 

aplikačním pojmem, který se vyskytuje a odráží v konkrétních právních normách daného 

státu. 262 

4. Intervence státních orgánů  

4.1. Pojem intervence    

Intervence tj. zásah státu a jeho orgánů do oblasti rodinně právních vztahů a tedy i 

náhradní rodinné péče nastává pouze v nezbytně nutné situaci, kdy je ohrožen řádný vývoj 

nezletilého dítěte a prodlením by tomuto dítěti mohla nastat újma na životě, zdraví, jeho 

řádném tělesném a duševním či mravním vývoji. V pravém slova smyslu je výsledkem 

intervence změna ve výkonu práv a povinností zúčastněných subjektů realizována na základě 

aktu veřejné moci. Může uložit výkon konkrétních povinností, změny ve výkonu rodičovské 

odpovědnosti vedoucí v nejzazší podobě až k odebrání dítěte a k jejímu zbavení. Jakýkoliv 

zásah orgánů veřejné moci by měl být rychlý, účinný, adekvátní situaci s ohledem na zásadu 

proporcionality, legality a legitimity uplatněných prostředků.  

4.2. Principy vhodné intervence 

Vztah státu k dítěti musí být vždy vztahem ochranným, tj. měl by být spojen také 

s určitou mírou svobody s důrazem na vyvážený, efektivní přístup k dítěti, který bude 

zajišťovat pomoc či ochranu, nikoliv však mocenskou intervenci do chráněného soukromí 

rodiny a jejích členů.263 Intervence by se měla podle M. Hrušákové 264 řídit určitými principy:  

1) princip garance, který znamená zákonnost státní intervence pouze v určitých situacích či 

událostech, nesoucí v sobě ochranu dítěte, která je zabezpečována buď přímo opatřeními ve 

prospěch dítěte, ale i nepřímo, zprostředkovaně opatřeními ve prospěch rodiny, mechanismem 

sociální kontroly, a prvkem subsidiarity a legality, v případě, kdy jiné systémy již selhaly, 

intervence tedy nastává vždy a pouze na základě splnění zákonných podmínek, 265 

2) princip participace, představuje aktivní možnosti účasti dětí vyjádřit se bezprostředně 

k záležitostem jeho se dotýkajícím v souladu s jeho věkem a rozumovou vyspělostí,266 

                                                           
262 Blíže v úvodu této práce  
263 viz Hrušáková, M,:  Dítě, rodina a stát, Masarykova Univerzita, Brno, 1993,s. 102 
264 tamtéž s.103, s. 104  
265 viz ust. § 9a odst. 1 zospod : nastane-li situace, která ohrožuje řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte, kterou 

není rodina dítěte schopna řešit, je nezbytné přijmout na ochranu dítěte a k poskytnutí pomoci rodičům potřebná 

opatření  
266 srov. čl. 12 Úmluvy o PD, viz ust. § 8 odst. 1  zospod: dítě má samo právo požádat příslušné orgány o pomoc 

v závažných situacích, odst. 2 : dítě má právo se svobodně vyjádřit ke všem záležitostem, které se jej dotýkají 

s ohledem na svou rozumovou vyspělost  



Strana  (celkem 271)   / 99 

3)princip solidarity a spolupráce ostatních neziskových, nestátních, náboženských či jiných 

subjektů odlišných od státu,  

4) princip systémovosti v sobě zahrnuje otázku vzájemné provázanosti, funkčnosti a 

informovanosti jednotlivých institucí pečujících o děti,267  

5) princip adekvátnosti tj. také vhodnosti znamená nalezení míry intervence do rodiny 

uskutečněné v zájmu dítěte a zároveň i nalezení prostředků této intervence tak, aby tyto 

prostředky byly přiměřené s ohledem na zájem dítěte i práva jeho rodičů,  

6) princip alternativnosti v sobě nese možnost výběru, zda zasáhnout či nikoliv, s nabídkou 

dalších možných postupů řešení situace ve formě sanace rodiny, poradenství apod. 

Každý takovýto zásah není v praxi vůbec jednoduchým, naopak je velmi citlivou 

záležitostí, související s právem rodiny i jejích členů na soukromí, přičemž přecenění práva  

rodiny na soukromí znamená zbavit dítě nutné obrany v případě ohrožení. Naopak necitlivý 

zásah do práva na soukromí může vyvolat nepříznivé dlouhodobé následky například 

předčasným odebráním dítěte z rodiny na základě předběžného opatření soudu, umístěním do 

ústavního zařízení, přetrháním vazeb, citovým strádáním dítěte apod. Na jedné straně tak stojí 

požadavek nedotknutelnosti soukromí, právo vést nerušený rodinný život dané naším právním 

řádem 268 a na straně druhé oprávněná ochrana práv nezletilých dětí v případě jejich akutního 

ohrožení.  

Stručně lze shrnout, že orgány s největší obecnou odpovědností v ochraně dětí a jejich 

práva jsou soudy a OSPOD při obcích s rozšířenou působností. Vůdčím principem je 

preventivní působení, kterým se má předcházet poruchám rodinných vztahů.  

Komplexní úpravu v těchto otázkách předkládá zospod, účinný od 1.4.2000, 

mnohokrát novelizovaný, když v ust. § 1 zospod je výslovně deklarována ochrana práva dítěte 

na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany 

jeho jmění a působení státních orgánů tj. veřejné moci k obnovení narušených funkcí rodiny, 

tzv. sanaci rodiny. Tento zákon, jako akt práva veřejného, svou současnou úpravou tak 

zasahuje i do právních norem práva občanského, rodinného, trestního, pracovního, ale i do 

právních norem upravujících oblast školství či zdravotnictví. Lze jen litovat toho, že takováto 

právní norma nebyla přijata již o několik let dříve, jak bylo snahou konzultantky mé práce.  

Při přípravě zákona byly zmapovány i příklady zahraniční praxe včetně právní úpravy 

sousedních zemí např. slovenské zákony č. 35/2005 Z.z., o rodině a č. 305/2005 Z. z., o 

                                                           
267 viz ust. § 9a odst. 2 zosdpod :opatření sociálně právní ochrany dětí musí být zvolena tak, aby na sebe 

navazovala a vzájemně se ovlivňovala 
268 srov. § 11 OZ, § 9 zospod, čl. 8 EÚLP,   



Strana  (celkem 271)   / 100 

sociálně právní ochraně dětí a sociální kuratele,269 také německý spolkový zákon o ochraně 

dětí a mládeže (Jugendschutsgesetz, zkráceně JuSchG), rakouský zákon o ochraně mládeže 

(Jugendwohlfahrtsgesetz, zkráceně JWG) či nejnověji polský zákon o podpoře rodiny a 

náhradní péči z 11. června 2011. 270 

Z.č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, naposledy novelizovaný z.č. 399/2012 

Sb., z.č. 401/2012 Sb., z.č. 505/2012 Sb. a s ohledem na účinnost NOZ i z.č. 103/2013 Sb., 

303/2013 Sb. a č. 306/2013 Sb.,  ve svém ust. § 1 stanoví, že sociálně - právní ochranou dětí 

se rozumí ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných 

zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění, jakož i působení směřující k obnově narušených 

funkcí rodiny. Ve znění z. č. 401/2012 Sb. byla též upravena prioritní povinnost státu 

zabezpečit ohroženým dětem náhradní rodinné prostředí, pokud toto dítě nemůže být trvale 

nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. 

Podle ust. § 5 zospod je předním hlediskem sociálně-právní ochrany zájem a blaho 

dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a 

péči. Přitom má stát povinnost přihlížet k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. 271
  

Sociálně právní ochrana státu a orgánů veřejné moci je určena všem ohroženým 

dětem, jejichž rodiče zemřeli, neplní své povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, 

nevykonávají nebo zneužívají práva daná rodičovskou odpovědností.  

 Další početnou skupinu nezletilých představují děti staršího školního věku a 

pubescenti, ohrožené špatným způsobem svého vlastního života, tj. sociálně patologickými 

jevy, jako je záškoláctví, provozování prostituce, alkoholismus, zneužívání omamných a 

psychotropních látek nebo páchání trestné činnosti mladistvých osob tj. ve věku patnácti až 

osmnácti let či trestné činnosti osob mladších patnácti let, které se dopustily činu jinak 

trestného podle ust. § 90 zsm.  

 Intervence státu musí nutně směřovat i k osobám a jejich rodinnému prostředí, pokud 

nezletilé děti byly nejenom pachateli, ale i oběťmi trestné činnosti a to zejména v případech 

trestných činů směřujících vůči životu, zdraví, svobodě či lidské důstojnosti a to i v sexuální 

                                                           
269 Viz kapitola  9.1.    této práce , exkurz do zahraničních právních úprav  
270 Viz důvodová zpráva k ZOSPOD dostupná na http://www.pestounska-pece.cz/content/duvodova-zprava-k-

novele-zakona-35999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti, online, citováno dne 15.12.2013 
271 V tomto ohledu si  nelze nepovšimnout odkaz na Úmluvu o právech dítěte viz čl. čl. 3 odst. 1, 2 úmluvy o 

právech dítěte , jakož i čl. 32 LZPSV č. 2/1993 Sb. viz :  

Odst. 1 : ochrana rodičovství a ochrana dětí a mladistvých je zaručena 

          3 : děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva  

          4 : péče o děti a jejich výchova je právem rodičů, děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva 

rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím 

soudu na základě zákona.  

         5: rodiče, kteří pečují o dítě, mají právo na pomoc státu.  

http://www.pestounska-pece.cz/content/duvodova-zprava-k-novele-zakona-35999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti
http://www.pestounska-pece.cz/content/duvodova-zprava-k-novele-zakona-35999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti
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oblasti ohrožující mravní vývoj dětí. Účinná pomoc by měla být také poskytnuta dětem, které 

byly vystaveny domácímu násilí mezi členy domácnosti, když v tomto prostředí vyrůstaly a 

byly svědky této skryté agrese. Bez odborné pomoci existuje vysoké riziko, že se násilí může 

přenášet i do dalších generací a to zejména identifikací syna s agresorem mužského pohlaví. 

272 V neposlední řadě musí stát pomoci dětem cizí státní příslušnosti či cizí národnosti, které 

se nacházejí na území našeho státu odloučené od svých rodičů a jsou žadateli o azyl. 273 

4.3.Zásada prevence  

V ust. § 7 zospod je výslovně uvedena povinnost každého občana upozornit na 

závadné chování dětí a jejich rodičů a také na porušování povinností či zneužívání práv 

vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Podle ust. § 57 zospod jsou zaměstnanci v orgánech 

sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje v krajském úřadu i zaměstnanci obce v obecním 

úřadu povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem 

svého zaměstnání dozvědí. Jsou také povinni zachovat mlčenlivost o osobách, které 

upozornily na závadové chování dětí i dalších osob podle ust. § 7 zospod, tak, aby nebyla 

odhalena jejich totožnost. Jinou skutečností je však, jsou-li v procesním postavení svědků 

v trestním řízení. Zde tato povinnost neplatí. Lze však skrýt jejich zaměstnání, trvalé bydliště, 

rodinný stav apod. Tato odpovědnost se rovněž netýká trestněprávní odpovědnosti za 

neoznámení trestné činnosti. 274 

 4.4.Participační práva dítěte   

Samo nezletilé dítě má právo kdykoliv se obrátit na sociální pracovníky OSPOD, 

pedagogické či výchovné pracovníky škol a školských zařízení nebo i lékaře a zdravotnický 

                                                           
272 statisticky ve většině případů, byť týrání se dopouštějí i ženy na mužích 
273 viz zpráva ombudsmana o stavu ústavních zařízení, tato zařízení  vykazovala největší počet porušování práv 

zde umístěných dětí nemající naše státní občanství, bude nutná systémová změna, díky činnosti ombudsmana 

došlo k částečné nápravě, více 

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2012/2012_skolska-zarizeni.pdf, dostupné online, 

citované dne 30.3.2013, blíže též také kapitola 6.7.4. této práce  
274 Viz  srov. § 368 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. ukládá povinnost každému, vyjma duchovních a advokátů 

při výkonu jejich služeb, v případě zde taxativně vyjmenovaných trestných činů učinit oznámení o páchání 

trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení, tj. policii či státnímu zastupitelství. V případech nezletilých 

dětí mohou v úvahu připadat tyto trestné činy: těžké ublížení na zdraví podle ust. § 145 trestního zákoníku, 

obchodování s lidmi podle ust. § 168 trestního zákoníku, zneužití dítěte k výrobě pornografie podle ust. § 193 

trestního zákoníku, týrání svěřené osoby podle ust. § 198 trestního zákoníku.  

Porovnáním ustanovení § 168 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění účinném do 31.12.2009, lze 

konstatovat že tato povinnost byla upravena téměř totožným způsobem i v tomto zákoně. Zcela však se tato 

povinnost netýká všech trestných činů směřujících vůči lidské důstojnosti v sexuální oblasti (  hlava III. Zvláštní 

části trestního zákoníku ) a trestným činům směřujícím pro ti rodině a dětem ( hlava IV.zvláštní části trestního 

zákoníku)  

Dále srov. § 42 odst. 2 zor účinného do 1.4.2000, kdy byla upravena povinnost každé osoby fyzické i právnické 

upozornit na závadové chování dětí i vážné porušení práv a povinností rodičů. Takovéto upozornění mělo být 

podáno soudu, orgánu státní správy či samosprávy nebo i jiným orgánům, např. policii. Současná právní úprava 

toto ustanovení ze zor vypustila a nahradila je zákonem o spod.  

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2012/2012_skolska-zarizeni.pdf
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personál se svou žádostí o pomoc ve svízelné životní situaci a to i bez vědomí a bez 

přítomnosti svých rodičů. V souladu s ustanovením čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, 

Evropskou úmluvou i ustálenou judikaturou Evropského soudu o LP, má každé nezletilé dítě 

právo svobodně se vyjádřit při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají, a tomuto 

stanovisku by měla být s ohledem na jeho rozumovou vyspělost věnována náležitá pozornost 

vzhledem k věku dítěte a k jeho duševnímu vývoji. OSPOD má povinnost dítě informovat o 

probíhajícím soudním řízení, které se jej dotýká, kde je rozhodováno o jeho další výchově či 

výchovných opatřeních. 275 NOZ i ZZŘS již participační práva dítěte jednoznačně deklarují.  

5. 1. Intervence moci soudní  

5.1.1. Zásahy soudu do rodičovské odpovědnosti 

 Intervence moci soudní je největším zásahem v oblasti rodinně právních vztahů.  Soud 

jako státní orgán má dominantní právo i povinnost poskytnout porušeným právům osob 

soukromého práva ochranu.276Soudní moc je v demokratické společnosti vedle moci 

zákonodárné a výkonné jedním z pilířů svrchované státní moci. Justiční orgány jsou při své 

diskreční pravomoci vázány pouze zákonem, což jim garantuje nezávislost na jakýchkoliv 

vnějších vlivech tak, aby spory mohly vést nestranně a bez podjatosti. Každý účastník sporu 

tak má vůči druhé straně rovné procesní postavení a stejné právo na to, aby jeho věc byla 

soudem spravedlivě, nestranně, veřejně a zároveň bez zbytečných průtahů rozhodnuta.277 

Pokud je objektivně zjištěno, že se nezletilé dítě ocitlo v situaci, která je bezprostředně 

ohrožuje, a kterou jeho rodiče či osoby zodpovědné za výchovu nemohou, nechtějí či neumějí 

samy vyřešit, je nutné již aktivně zasáhnout do výkonu rodičovské odpovědnosti.  

 Ve své podstatě existují tři možné způsoby :  

 intervence státu řeší problém v rodině bez toho, že by došlo ke změně právního 

postavení jejích jednotlivých členů a to zejména formou uložených výchovných 

opatření nebo rozhodnutím soudu o ustanovení kolizního procesního opatrovníka nebo 

v případě ochrany jmění dítěte, kdy je k určitým právním jednáním nezbytný souhlas 

soudu278  

 státní intervence již nabyla takové intenzity, že jejím následkem může dojít ke 

změnám právního postavení rodiny, tj. může dojít k výroku soudu, jenž konstitutivně 

přinese pozastavení, omezení či dokonce zbavení rodičovské odpovědnosti,  

                                                           
275 Viz ust. § 43, § 46 zor s odkazem na ust. § 13 a ust. § 13a zospod  
276 Viz čl. 36 LZPSV, viz ust.§  § 6 o.s.ř. 
277 Viz ust. § 36 LZPSV 
278 Např. ust. § 898 NOZ při nabývání nemovitých věcí, daru, dědictví či odkazu dítětem nebo zatížení majetku 

nebo smluv s opětovným plněním uzavřených zákonnými zástupci jménem dítěte  
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 zásah státu nemění právní postavení rodičů či osob odpovědných za výchovu dětí, ale 

jsou přijata taková výchovná opatření, která sice nemění obsah rodičovské 

odpovědnosti, ale fakticky ji rozhodnutím soudu omezují či mění, tj. například 

nařízením ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo rozsudkem o zákazu styku 

s dítětem, omezením styku na řízený styk v neutrálním prostředí apod. 279   

5.1.2. Předchozí právní úprava v zor  

 V předchozí právní úpravě280 mohla být soudem pozastavena rodičovská 

zodpovědnost, pokud tomu bránila závažná překážka v jejím výkonu a toto rozhodnutí bylo 

v zájmu dítěte. Většinou šlo o objektivní překážku na straně rodiče spočívající například 

v dlouhodobé hospitalizaci, onemocnění, dlouhodobém pracovním zařazení mimo území státu 

apod. V tomto případě rodič rodičovskou zodpovědnost nadále nesl, ale prakticky ji nemohl 

vykonávat.  

 Pokud však rodiče své povinnosti plynoucí z  rodičovské zodpovědnosti nevykonávali 

řádně, a rovněž bylo v zájmu dětí žijících v rodině takto rozhodnout, omezil soud ve svém 

rozhodnutí rodičovskou zodpovědnost také. Předpokladem tohoto rozhodnutí byla  

subjektivní překážka na straně rodiče spočívající v zaviněném chování.  

Nejzávažnějším zásahem státu do rodičovské zodpovědnosti bylo její zbavení, kdy 

rodič ztrácel své postavení zákonného zástupce. Rodičovskou zodpovědnost nesl místo něj 

druhý z rodičů. Pokud tomu tak nebylo, bylo nutno dítěti ustanovit vždy ex lege rozhodnutím 

soudu poručníka. Zanedbání rodičovské zodpovědnosti muselo být velmi závažné, či musel 

být její výkon rodičem zneužit. Míra zanedbání povinností či zneužití práv plynoucích 

z rodičovské zodpovědnosti nemusí vždy naplňovat znaky trestné činnosti, ale ve většině 

případů k tomu dochází. Vyživovací povinnost však tímto rozhodnutím soudu nezanikla, 

neboť není obsahem rodičovské zodpovědnosti a v zor, stejně jako v NOZ stojí samostatně. 

Obdobné principy jsou přejaty i do NOZ. Pokud tedy rozsudek soudu s konstitutivními účinky 

o zbavení rodičovské zodpovědnosti směřoval vůči oběma rodičům, bylo nutné nezletilému 

ustanovit poručníka.   

Co se týká případné náhradní rodinné péče, nebylo třeba u těchto rodičů žádat souhlas 

s osvojením jejich dítěte. Také rodiče nebyli účastníky řízení o osvojení. Obdobně tomu tak 

bylo v řízení o péči pěstounské či v řízení o svěření do péče jiné osoby. Účast poručníka 

v těchto řízeních, či souhlas poručníka s osvojením, však byl nezbytnou hmotně právní 

podmínkou, stejně jako v NOZ.  

                                                           
279 viz Hrušáková, M.:  Dítě, rodina a stát, Masarykova Univerzita, Brno, 1993, s. 109, s. 352.  
280 Viz ust. § 44 odst. 1 až 4 zor 
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 5.1.3. Zákonní zástupci a dítě jako objekt či předmět trestného činu  

Nejzávažnějším zaviněným porušením povinností či zneužitím práv plynoucích 

z rodičovské odpovědnosti je spáchání úmyslné trestné činnosti proti dítěti či využití dítěte 

mladšího patnácti let ke spáchání trestné činnosti. U mladistvých pachatelů do 18. ti let se  

může jednat o účastenství jeho zákonných zástupců na trestné činnosti ve formě  

organizátorství, návodu či pomoci.281 Nejčastějšími trestnými činy v praxi, kdy se rodiče vůči 

svému dítěti proviní, jsou trestné činy uvedené v hlavě IV. zvláštní části trestního zákoníku, 

tj. trestné činy proti rodině a dětem. Zejména v případě rodičů či osob zodpovědných za 

výchovu se jedná o přečin ohrožování výchovy dítěte podle ust. § 201 trestního zákoníku, 

jehož skutková podstata spočívá často v tolerování tzv. záškoláctví, provozování prostituce, 

získávání prostředků k obživě krádežemi, tedy umožnění dítěti vést nemravný či zahálčivý 

způsob života včetně konzumace návykových látek, využívání dítěte k páchání trestné 

činnosti majetkového typu, žebráním apod.  

V posledních letech se daří odkrývat i případy sociální deprivace či subdeprivace, 

jejich podstatou je zanedbávání.282 Orgány činným v trestním řízení jsou kvalifikovány i jako 

tento trestný čin, jehož zavinění existuje nejenom v úmyslné podobě, ale i nedbalostní. 

Hlavním znakem tohoto jevu je nedostatek vhodných podnětů ze strany rodiny nutných pro 

zdravý vývoj dítěte včetně neuspokojení většiny či části jeho základních potřeb, což v 

důsledku vede k opoždění psychomotorického vývoje či k narušení řádného vývoje dítěte 

v některé z jeho složek. Vždy musí být míra poškození nezletilých objektivizována znaleckým 

posudkem soudních znalců z oboru zdravotnictví, odvětví pediatrie, dětská psychologie nebo i 

dětská psychiatrie.  

Pokud však bude zjištěno soustavné hrubé a zlé zacházení s dítětem vedoucí k jeho 

fyzickému či psychickému dlouhodobému strádání, je nutno toto jednání již kvalifikovat jako 

týrání svěřené osoby podle ust. § 198 odst. 1 trestního zákoníku.  V těchto případech je na 

místě, aby státní orgány okamžitě zasáhly a dítě z ohrožujícího prostředí odebraly se 

zajištěním jeho další nezbytné péče, terapie a řešení jeho rodinné a sociální situace.283  

Zákonní zástupci dítěte se mohou také dopustit trestného činu opuštění dítěte nebo 

svěřené osoby podle ust. § 195 odst. 1 trestního zákoníku, únosu dítěte podle ust. § 200 

trestního zákoníku, nebo trestného činu svádění k pohlavnímu styku podle ust. § 202 trestního 

zákoníku.  

                                                           
281 srov. trestní zákoník ust. § 22 odst. 2, kdy je tedy dítě tzv. předmětem trestného činu, kdy je k trestnému činu 

užito je či objektem ochrany dané trestním zákoníkem, tj. poškozenou osobou při páchání trestné činnosti  
282 Viz  příloha této práce Rodina  a syndrom CAN 
283 Podrobněji tamtéž 
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Latentní a neméně závažné je pohlavní zneužití dítěte mladších patnácti let podle ust. 

§ 187 trestního zákoníku a znásilnění podle ust. § 185 trestního zákoníku, když tyto dvě 

skutkové podstaty od sebe odlišuje existence násilí a to i formou pohrůžky i konkludentního 

násilí vůči oběti, které je typickým znakem skutkové podstaty zločinu znásilnění. Co se týče 

další mravnostní trestné činnosti, mohou být nezletilé děti oběťmi i trestné činnosti související 

se šířením pornografie podle ust. § 191 trestního zákoníku, výrobou a jiným nakládáním 

s dětskou pornografií podle ust. § 192 trestního zákoníku, či zneužitím dítěte k výrobě 

pornografie podle ust. § 193 trestního zákoníku, když k tomuto jednání může dojít i 

v rodinném prostředí.    

Pokud je o vině rodičů rozhodnuto pravomocným rozsudkem soudu, tento sám o sobě 

zbavení rodičovské odpovědnosti nezpůsobí. Trestní úsek daného soudu by měl vždy 

pravomocný rozsudek zaslat soudu opatrovnickému místně příslušnému, neboť trestní řízení 

se řídí jinou místní příslušností, než opatrovnické, když se koná tam, kde byl skutek spáchán, 

či kde vyšel najevo, nicméně dítě může mít trvalé bydliště jinde. Toto ustanovení je 

kogentním, tj. trestní soud má povinnost vždy soud opatrovnický upozornit či informovat. 

Tato praxe zůstala i po lednu 2014.  

Návrh omezení či zbavení rodičovské odpovědnosti však může podat i státní 

zastupitelství, které věc dozorovalo v přípravném řízení284 a které podávalo obžalobu. Tuto 

pravomoc má také OSPOD, jehož zaměstnanci podávají zpravidla k tomuto trestnímu řízení 

podrobnou zprávu o poměrech dítěte, zjišťují jeho sociální situaci a případně vykonávají 

funkci kolizních procesních opatrovníků, pokud jsou nezletilé děti v procesním postavení 

poškozených a jejich zákonní zástupci v procesním postavení obviněných či svědků. Stejná 

praxe je i nyní po účinnosti NOZ.  

 Pokud jednání rodičů nabylo takové negativní intenzity, že o jejich schopnosti řádně 

vychovat i ostatní děti a zajistit jim vhodné rodinné prostředí, panují důvodné pochybnosti, 

mohl a může soud rozhodnout i bez návrhu o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti 

u ostatních dětí. Selhání v rodičovských postojích se vždy promítá u ostatních dětí žijících ve 

společné domácnosti.  

Fakt, že se jedná o biologické rodiče, že matka své děti počala, donosila, porodila či 

kojila, nezajistí při absenci psychosociálního přijetí dítěte a zralosti rodičovské role to, že se 

nebude k dítěti chovat lhostejně, nevhodně, necitlivě, hostilně, zavrženíhodně, zvráceně. 

Takové případy jsou ve statistické míře vzhledem k většinové populaci zanedbatelné, ale 

                                                           
284 viz ust.§ 35 odst. 1 písm. d) o.s.ř., § 35 odst. 3 o.s.ř., stejný princip je i v ust. § 8 odst. 1 písm.b) odst. 2 zzřs  
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v praxi, zvláště trestní, časté. 285 Nikdy však nelze však rozhodnout o zbavení rodičovské 

odpovědnosti k nasciturovi, či k budoucím dětem, které nejsou ještě počaty a mohly by se 

stejným rodičům narodit. V těchto situacích musí nastoupit jiná výchovná opatření např. 

intenzivní dohled či po narození dítěte přistoupit již k odebrání dítěte např. předběžným 

opatřením. Tyto postupy zůstávají rovněž stejné i po 1.1.2014.    

5.1.4. Právní úprava v NOZ  

1) Postup soudu po 1.1.2014 

Dnem 1.1.2014  nabyl účinnosti z. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, který v díle 

2, v ust. § 3080 zrušil z.č. 94/1963 Sb., o rodině, Podle ust. § 3028 odst. 2 NOZ se řídí 

ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných. 

Jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Ze znění tohoto ustanovení 

soudy tedy dovozují, že i v řízeních zahájených do 31.12.2013, tj. za účinnosti  zákona o 

rodině č. 94/1963 Sb., je nutno počínaje 1.1.2014 postupovat podle konkrétních ustanovení 

NOZ, neboť rozhodnutí ve věci rodinných práv má především povahu konstitutivních 

rozhodnutí.  

Nový občanský zákoník v oddílu 3., pododdílu prvním, určuje, že účelem povinností a 

práv rodičů k dítěti je zajištění hmotného i morálního prospěchu dítěte. Těchto práv se 

nemůže žádná z obou stran vzdát. Rodiče nesou vůči dítěti statusová práva a povinnosti 

spojená s jeho osobností, mezi něž patří určení osobního jména a příjmení dítěte, přičemž dítě 

starší 15. ti let se musí ke změně svého příjmení vyjádřit, dále právo dát souhlas s jeho 

osvojením a právo prohlásit své rodičovství k dítěti podle tzv. druhé právní domněnky. 

Statusová práva vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho svéprávnosti. Během této 

doby mají rodiče právo dítě usměrňovat výchovnými prostředky včetně omezení ve prospěch 

ochrany jeho morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě 

je povinno se takovým opatřením podřídit.286  

2) Rodičovská odpovědnost dle NOZ  

Rodičovská odpovědnost zahrnuje osobní péči o dítě, o jeho zdravý, tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj, ochranu dítěte, také osobní styk s dítětem, zajištění jeho výchovy a 

vzdělání, určení místa jeho bydliště, jeho zastupování a spravování jeho jmění. Rodičovská 

odpovědnost vzniká narozením dítěte a končí jeho svéprávností. Dobu trvání rodičovské 

                                                           
285 viz příloha konkrétní kasuistiky z praxe zpracovatelky práce, podrobně např. Matějček, Z., Dytrych, J.: Děti, 

rodina a stres, Galén, Praha, 1994,  
286 viz ust. § 855 až 857 NOZ  
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odpovědnosti i jiné vymezení jejího rozsahu může změnit pouze soud.287Vyživovací 

povinnost, jakož i právo na výživné, stejně jako v zor, není považována za součást rodičovské 

odpovědnosti. 288 

Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům stejně a měla by být rodiči 

vykonávána ve vzájemné shodě v souladu se zájmy dítěte.289Pokud rozhoduje soud o omezení 

svéprávnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti.290 Při každém 

rozhodnutí soudu, které se týká rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo způsobu a rozsahu 

jejího výkonu, jsou určující zájmy dítěte.291 

 3) Participační práva dítěte  

Participačnímu právu dítěte je věnována velká pozornost v každém opatrovnickém 

řízení. Před každým rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné 

informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento potom soudu sdělit. Dítě starší 12. ti let 

soud vždy vyslechne osobně, dítě mladší bude moci být vyslechnuto prostřednictvím OSPOD 

nebo jiným vhodným způsobem. Nic ale nebrání soudu, aby vyslechl i dítě mladší 12. ti let 

osobně přítomné.292 Za dítě útlého věku nese participační právo jeho procesní opatrovník. V 

tomto směru se v právní úpravě velmi odrazil vliv již judikovaných rozhodnutí ESLP a také 

mezinárodních smluv v oblasti ochrany dětí.293 

4) Pozastavení rodičovské odpovědnosti   

V případě nezletilého rodiče je výkon rodičovské odpovědnosti pozastaven, vyjma 

povinnosti a práva osobní péče o dítě, ta nejsou nijak dotčena. Soud však může rozhodnout i 

s ohledem na osobnost nezletilého rodiče jinak. U rodiče s omezenou svéprávností je 

rodičovská odpovědnost pozastavena, ledaže soud zachová právo péče a osobního styku 

s dítětem. 294   

Institut pozastavení rodičovské odpovědnosti je totožný jako v ust. § 44 odst. 1 zor 

také v případech, kdy rodičům objektivně brání ve výkonu rodičovské odpovědnosti závažná 

okolnost a je-li toto rozhodnutí v souladu se zájmem dítěte.  

5) Omezení rodičovské odpovědnosti  

Tento institut je také totožný s úpravou zor, soud o něm rozhodne, pokud rodiče svoji 

rodičovskou odpovědnost řádně nevykonávají a zároveň stanoví rozsah tohoto omezení.  

                                                           
287 viz ust. § 858 NOZ  
288 viz ust. § 859 NOZ  
289 viz ust. § 875 odst. 1, ust. § 875 odst. 1 NOZ  
290 Tento postup je soudy striktně dodržován 
291 viz ust. § 865 až § 866 NOZ  
292 viz ust. § 867 NOZ 
293 Podrobně příloha této práce č. 3. mezinárodní smlouvy, příloha č.4 judikatura ESLP 
294 viz ust. § 868 NOZ  
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6) Zbavení rodičovské odpovědnosti nastává rovněž v situaci, kdy rodiče zneužívají 

svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, nebo ji závažným způsobem zanedbávají. 

Zachován zůstává také stejný princip, jako byl aplikován v zor, tedy u rodičů, kteří byli 

pravomocně odsouzeni pro úmyslnou trestnou činnost spáchanou na dítěti, či ke své trestné 

činnosti nezletilé dítě použili,295 nebo byl rodič spolupachatelem, pomocníkem či 

organizátorem trestné činnosti spáchané jeho dítětem.296 Stejně tak je soud vždy povinen 

z úřední moci posoudit, zda tu pro to zákonné důvody jsou, či nikoliv. Řízení může být 

zahájeno přímo soudem z moci úřední, stejně tak jako předtím, může podat návrh na zahájení 

řízení i státní zastupitelství.297 Před rozhodnutím soudu o omezení rodičovské odpovědnosti 

soud vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se 

s dítětem stýkat. Naproti tomu, dojde-li ke zbavení rodičovské odpovědnosti, zůstává rodiči 

právo osobně se stýkat s dítětem jen v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto práva 

rodiči s přihlédnutím k zájmu dítěte.298U zbavení rodičovské odpovědnosti může soud 

rozhodnout o výčtu dotčených práv a povinností, především práva dát souhlas k osvojení 

dítěte. Zbavení rodičovské odpovědnosti rodiče nemá vliv na jeho vyživovací povinnost, která 

zůstane zachována a může být při jejím neplnění vymáhána i může být konáno trestní řízení 

pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle ust. § 196 trestního zákoníku v případě jejího 

soustavného neplnění. 299  

7)Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti  

Tato ustanovení NOZ jsou nová, v zor výslovně upravena nebyla. V záležitostech 

týkajících se dítěte jsou rodiče povinni dítě náležitě informovat, tak aby si bylo schopno 

vytvořit svůj vlastní názor o dané záležitosti. K tomuto názoru by rodiče měli přihlížet a měli 

by jej při svém rozhodování brát v úvahu. Jakákoliv neshoda rodičů dítěte nikoliv o běžné 

záležitosti může být na návrh jednoho z rodičů vyřešena soudem. 300 

Naprosto novým ustanovením je posouzení dobré víry dítěte, která se odvíjí od dobré 

víry jeho rodičů a vědomosti rodičů o právně významných skutečnostech.301 

                                                           
295 tj. dítě je objektem ( obětí ) trestné činnosti, tj. může být jím do 18. ti let,  nebo  jejím  předmětem ( tj. 

nesvéprávným nástrojem), vždy půjde tedy o dítě do 15. ti let 
296 zde je předpokladem aktivní účastenství rodiče na trestné činnosti mladistvého pachatele staršího 15. ti let  
297 viz ust. § 8 odst. 1 písm. b) zzřs  
298 viz ust. § 872 NOZ  
299 viz ust.§ 873, § 874 NOZ  
300 viz ust.§ 877 NOZ, zejména je tím míněno podstoupení nikoli běžných lékařských zákroků, určení místa 

bydliště, výběr vzdělání a povolání dítěte, viz např. rozhodnutí NS ČR jč. 30 Cdo. 1868/2011- zákaz 

vycestování, 
301 viz ust. § 879 odst. 1 až odst. 3 NOZ, vždy bude nutno posoudit, zda je dítě v péči jen jednoho z rodičů nebo 

obou rodičů, toto ustanovení má význam pro majetkové záležitosti dítěte, například při institutu vydržení práva  
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Rodiče také mohou s jinou osobou dohodnout péči o dítě a jeho ochranu, výkon jeho 

výchovy nebo dohledu, aniž by tím byla dotčena rodičovská odpovědnost jako taková.302 

Při jakémkoliv protiprávním zadržení dítěte mají rodiče právo žádat, aby jim bylo dítě 

vydáno, když tento princip platí i mezi rodiči vzájemně.303  

Pokud došlo k závažnému porušení rodičovské zodpovědnosti v rodině, do níž bylo 

dítě osvojeno, je nutno postupovat obdobně, neboť v případě osvojení se předpokládá vztah 

blížící ke vztahům v rodině s vlastním biologickým dítětem.   

5.2. Předběžná opatření soudu  

Předběžná opatření mají v každé platné procesní tedy veřejnoprávní normě své 

plnohodnotné opodstatnění. Jejich smyslem a účelem je upravit prozatímně poměry účastníků 

řízení. Slouží též pro případ, že je zde obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí.304 Vždy 

je rozhodováno soudem ve formě usnesení. V oblasti ochrany nezletilých dětí umožňují co 

nejrychleji řešit situaci a případně dítě z nevhodného prostředí odebrat a umístit je do 

prostředí v tu chvíli vhodnějšího.  

5.2.1. Právní úprava podle o.s.ř.  

Občanský soudní řád do 31.12.2013 upravoval dva typy předběžných opatření. Jednak 

obecné, které lze použít v souvislosti s kterýmkoliv typem předpokládaného řízení, jednak 

zvláštní, kterým lze řešit jen specifické situace vyžadující neprodleně ochránit nezletilé děti 

v ust. § 76a o.s.ř  nebo osoby ohrožené domácím násilím v ust. § 76b o.s.ř.305   

Pokud tedy bylo zjištěno, že dítěti hrozila újma či již tato újma nastala a setrvání 

v původním prostředí je bezprostředně ohrožovalo na životě, zdraví a příznivém vývoji, bylo 

nezbytné je okamžitě z rodiny odebrat a to na základě předběžného opatření, popřípadě 

vyslovením předběžné vykonatelnosti rozsudku podle ust. § 162 o.s.ř., kterým bylo 

rozhodnuto o změně úpravy práv a poměrů k dětem, ve smyslu zásady, že nezletilé děti 

mohou být odloučeny od rodičů proti jejich vůli pouze a jedině rozhodnutím soudu a na 

základě zákona.306  

Původní znění § 46 zor bylo takové, že umožňovalo okamžitý zásah v případě 

nezletilých dětí i ze strany tehdejších správních úřadů, nejprve tedy národních výborů, poté 

okresních úřadů. Přijetím LZPSV bylo nutné změnit právní řád tak, aby o předběžných 

opatřeních rozhodoval výlučně soud a nikoliv správní orgán. Proto také Ústavní soud ČR  toto 

                                                           
302 viz ust. § 881 NOZ, patrně tím zákonodárce mínil krátkodobá opatření ve výchově bez intervence státní 

správy  
303 viz ust. § 882 odst. 1, 2 NOZ  
304 Winterová, A.: Civilní právo procesní, Linde, Praha, 2008, s. 356 
305 tamtéž, s. 356, viz z.č. 135/2006 Sb. o ochraně před domácím násilím  
306 Podrobněji úvod této práce  
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ustanovení zrušil svým nálezem č. 72/1995 Sb. s účinností od 1.10.1995 307 a rozhodl, že 

odebrat děti z péče rodičů a rozhodnout  předběžným opatřením podle  ust. § 76 o.s.ř.  o jejich  

umístění  do jiného prostředí, nyní také do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do 

profesionální pěstounské péče či do péče jiných osob, lze jen výhradně soudním rozhodnutím.   

Zpravidla byla navrhovatelem obec s rozšířenou působností. Obsah tohoto návrh byl a 

je i nadále vždy přesně určen, obsahuje vedle podstatných náležitostí i popis rozhodujících 

skutečností, jimiž je předběžné opatření odůvodněno. Na rozdíl od řízení ve věci samé 

neprobíhalo dokazování, nezletilý nemusel být zastoupen, a soud rozhodoval ihned, tj. 

bezodkladně do 24 hodin od podání návrhu. Proto by vždy měl být na doručení návrhu 

uveden i přesný časový údaj jeho převzetí soudem. Ustanovení § 76 mělo povahu ryze 

kogentní právní normy, nešlo se od ní odchýlit. Stejné principy platí i nadále. 

Pokud se nezletilé dítě ocitne bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý 

vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, předseda senátu okresního soudu, v jehož obvodu je 

sídlo navrhovatele, nařídil, aby nezletilé dítě bylo předáno do péče osoby, kterou soud 

v usnesení o vydání předběžného opatření označil. Vhodným prostředím se rozumí výchovné 

prostředí u osoby nebo zařízení způsobilého zajistit nezletilému dítěti řádnou péči s ohledem 

na jeho fyzický a duševní stav, jakož i rozumovou vyspělost a umožnit realizaci případných 

jiných opatření stanovených předběžným opatřením. Soud mohl předběžným opatřením 

nařídit rovněž svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, stejně je tomu tak i v 

zzřs.308 

 Usnesení o nařízení předběžného opatření se doručovalo účastníkům až při provedení 

jeho výkonu. Účastníkům, kteří nebyli přítomni bezprostředně výkonu předběžného opatření, 

se usnesení doručovalo dodatečně spolu s vyrozuměním, že byl proveden jeho výkon.309 

Při nařízen předběžného opatření nemusel být nezletilý zastoupen, neměl-li svého 

zákonného zástupce.  Pokud jej nemohl jeho zákonný zástupce v řízení zastupovat, ustanovil 

mu soud opatrovníka bezodkladně po provedení výkonu předběžného opatření. 310 

Předběžné opatření trvalo dle o.s.ř. po do dobu  jednoho měsíce od jeho vykonatelnosti 

s výjimkou předběžného opatření o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, 

kde byla a zůstala lhůta tříměsíční. Předběžné opatření mohlo být prodlouženo, bylo-li před 

uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé, mohl je soud prodloužit o jeden měsíc tak, 

aby celková doba trvání předběžného opatření nepřesáhla šest měsíců. Poté bylo možno dobu 

                                                           
307 viz Holub a spol., komentář k ZOR, 7.vydání, s. 121 
308 viz ust. § 76a odst. 1 o.s.ř , srov. ust. § 452 až § 465  zzřs 
309 viz ust. § 76a odst. 2 o.s.ř.  
310 viz ust. § 76a odst. 3 o.s.ř. 
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trvání předběžného opatření výjimečně prodloužit jen tehdy, nebylo-li z vážných důvodů a 

objektivních příčin možné v této době skončit důkazní řízení ve věci samé.311 

 Rodiče nezletilého, orgán sociálně-právní ochrany dětí a opatrovník mohli kdykoliv 

soudu navrhnout zrušení předběžného opatření. O takovém návrhu byl povinen soud 

rozhodnout bezodkladně, nejpozději do sedmi dnů. Byl-li návrh zmítnut, mohly jej tyto osoby 

opakovat až po uplynutí 14 dnů od právní moci rozhodnutí. 312  

Místně příslušným byl okresní soud, v jehož obvodu je sídlo navrhovatele tj. ve 

většině případů obce s rozšířenou působností. Předběžné opatření mohli také podávat rodiče či 

prarodiče nezletilého. Pokud soud návrhu vyhověl a ve věci samé nebyl místně příslušným, 

předal po výkonu předběžného opatření věc neprodleně soudu, který byl místně příslušným, 

tedy soudu, kde měl nezletilý bydliště.313  

Jestliže došlo ke kompetenčnímu sporu v místní příslušnosti, rozhodl o přidělení věci 

nadřízený krajský soud. V návrhu na vydání tzv. rychlého předběžného opatření muselo být 

vždy uvedeno, že jde o tento druh předběžného opatření, včetně jména a příjmení dítěte, dále 

jména, příjmení a bydliště ostatních účastníků, pokud byly tyto skutečnosti navrhovateli 

známy.  

 V případě nalezeného dítě bylo jeho jméno i příjmení určeno soudem. Navrhovatel 

byl povinen ve svém podání popsat skutečnosti odůvodňující oprávněnost jeho návrhu a také 

označení osob nebo zařízení, komu nebo kam má být dítě předáno do péče. 

 Pro tento druh řízení platí i nadále, že účastníci nebývají vyslýcháni a výkon se 

provádí tj. bezodkladně ihned po jeho vydání soudem, který o předběžném opatření rozhodl. 

V praxi to vypadalo tak, že se na místo, kde se nacházelo nezletilé dítě bezprostředně 

ohrožené, dostavil soudce, soudní vykonavatel, justiční stráž a orgán sociálně právní ochrany 

a dítě bylo převezeno a předáno fyzickým osobám nebo zařízením uvedeným v rozhodnutí o 

nařízení předběžného opatření. Často byl výkon tohoto usnesení složitým, kdy musely být 

předány i celé sourozenecké skupiny za nevyžádané asistence ostatních rodinných příslušníků. 

Tato situace byla však méně častá. Typičtějším příkladem je propuštění dítěte ze 

zdravotnického zařízení a jeho bezprostřední časově navazující umístění do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc nebo jiného školského zařízení, ať už jde o dítě narozené či 

nemocné, zraněné apod.  

                                                           
311 viz ust. § 76a odst. 4 o.s.ř.  
312 viz ust. § 76a  
313 viz Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 5. vydání, Linde,  Praha, 2008, s. 364, tj. dle ust. § 88 písm. 

c) o.s.ř. 
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Obecná předběžná opatření byla v o.s.ř upravena v ust. § 76, které v odst. 1 písm. b) 

o.s.ř v případě péče o nezletilé dítě stanovilo možnost vydat předběžné opatření, které uloží 

tomu, kdo má dítě v péči, odevzdat je druhému z rodičů nebo do péče toho, koho soud 

v usnesení označí. Na rozdíl od akutních situací, kdy bylo rozhodováno do 24 hodin, 

rozhodoval soud o tomto předběžném opatření ve lhůtě do jednoho týdne od jeho podání. 314 

Tato předběžná opatření v případě nezletilých dětí byla aplikována například v situaci rodičů 

nesdílejících společnou domácnost, když bylo třeba zatímně upravit jejich poměry a poměry 

nezletilého dítěte. Předběžná opatření však bylo možno vydat i po zahájení řízení o 

výchovných opatřeních dle ust. § 102 o.s.ř. 

 5.2.2. Nedostatky předchozí právní úpravy  

Velkým nedostatkem podle mého názoru bylo ta skutečnost, že v případě podání 

návrhu OSPOD, jej tento orgán i procesně kolizně zastupoval. V tomto případě nebylo ani 

vhodné ustanovit kolizním opatrovníkem zaměstnance konkrétního soudu, jenž o návrhu 

rozhodoval.315 Dalším negativem podle mého názoru byl nejednotný výklad lhůt u 

předběžných opatření podle ust. § 76 odst. 1 písm. b) o.s.ř., když bylo toto prozatímní 

rozhodnutí vydáváno na pouze určitou dobu, aniž by tato doba byla jednoznačně dána jako u 

ust. § 76a o.s.ř. Ani pojem bezodkladnosti zahájení řízení dle ust. § 81 odst. 2 o.s.ř. neudával 

konkrétní lhůty pro rozhodnutí ve věci samé v opatrovnických řízeních mající konstitutivní 

účinky. Délka vlastního opatrovnického řízení je přitom rozdílná u jednotlivých krajů, okresů 

i u soudců jako jednotlivců. Mnohdy tato délka řízení i trvání předběžného opatření byla 

neúměrně dlouhá.  

Rovněž jsem se v praxi setkala s tím, že bylo například soudem vydáno tzv. rychlé 

předběžné opatření, které bylo potom tzv. přetransformováno v předběžné opatření pomalé, 

které nebylo nutno řádně po uplynutí jednoho měsíce prodlužovat. Již však vyšší soudy 

konstatovaly nezákonnost tohoto postupu. 316 

Dále bych chtěla připomenout rozhodnutí ÚS č. 1554/08, kterým bylo jednoznačně 

judikováno, a to i navzdory předchozímu názoru NS317 že i usnesení o předběžných 

opatřeních mají být řádně odůvodněna, pokud tak tomu není, dochází jednoznačně k porušení  

                                                           
314 viz ust. § 75c odst. 2 o..s.ř.  
315 zpravidla jím byl justiční čekatel nebo vyšší soudní úředník či asistent soudce jako fyzická osoba  
316 Např. II. ÚS 1592/10 
317 srov. Stanovisko NS ČR Cpjn 19/2006, které tento postup nevylučovalo, avšak předpokladem tohoto postupu 

je skutečnost, že účastníci řízení nebyli slyšeni a nemohli tedy jej u soudu jakkoliv napadnout 
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čl. 36 LZPSV, jakož i k čl. 6 EÚSLP.318 Já sama jsem se nikdy s předběžným opatřením, které 

by nebylo řádně odůvodněno, v rámci našeho kraje, a to ani na počátku 90. let, nesetkala.   

5.2.3. ZZŘS -   Aplikační problematika  po 1.1.2014 

Pro řízení, která byla zahájena před účinností NOZ, se použije z.č. 99/1963 Sb., tedy 

o.s.ř, když řízení zahájená po 1.1.2014 se řídí již z.č. 293/2013 Sb. zzřs dle čl. II odst. 2 

tohoto zákona.  

Také tedy předběžná opatření podaná po 1.1.2014 se již řídí dle zzřs. Účelem tohoto 

zákona jako celku bylo především soustředit právní úpravu řízení, která vykazují odlišnosti od 

sporných řízení, tj. tzv. řízení nesporná a jiná řízení, která mají spíše povahu smíšenou. 

Pravomoc v těchto řízeních je dána taxativně, dle zzřs probíhají tedy všechna řízení, o nichž 

to zákon stanoví,319přičemž o.s.ř je užíván subsidiárně. Celý zzřs je založen na tzv. 

minimalistické koncepci, reguluje tedy pouze výjimky oproti sporným řízením. Tyto jsou 

formulovaných v podobě slovních pravidel. Nejsou však formulovány výjimky, které je nutné 

dovodit interpretací.320  

Řízení ve věcech soudu o nezletilé je upraveno v zzřs v části IV. V rámci této péče 

nedochází k tak zásadním změnám v právní úpravě. Změny byly vyvolány primárně 

harmonizací s NOZ. Právní úprava je rozčleněna na úpravu předběžných opatření, řízení ve 

věci samé v opatrovnických věcech. Zvláštní oddíl je věnován navrácení nezletilého dítěte ve 

věcech mezinárodních únosů. Ve věci předběžných opatření se tak současně aplikuje ust. § 12 

odst. 1 zzřs, jakož i ust. § 74 o.s.ř, kde jsou dány obecné podmínky pro nařízení předběžných 

opatření. Obecným pravidlem pro zzřs je beznávrhovost, která posiluje úlohu soudu.  Řízení, 

která lze zahájit na návrh, obsahují v textu výslovnou úpravu, že je lze zahájit pouze na návrh. 

Forma meritorního rozhodování je většinou usnesením, vyjma rodinně právních řízení, kde se 

rozhoduje rozsudkem. V tomto ohledu je nutné zdůraznit, že při zpětvzetí návrhu u věcí, kde 

lze řízení zahájit z moci úřední, k tomuto návrhu strany nebude přihlíženo a bude neúčinným, 

když soud dle zásady oficiality řízení budou v řízení nadále pokračovat. U sporných řízení 

v o.s.ř. lze poté předpokládat zásadu dispoziční.  

5.2.4. Předběžná úprava poměrů dítěte  

NOZ umožňuje soudu rozhodnout o předběžné úpravě poměrů na dobu nezbytně 

nutnou, pokud se dítě ocitne ve stavu nedostatečné řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či 

                                                           
318 podrobněji : Říha., M.: Povinnost soudu odůvodňovat rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, Právní 

rozhledy, 2010, č. 11, s.402 
319 viz ust. § 1 odst. 1 zzřs  
320 např. obecná místní příslušnost se neřídí § 84 zzřs., ale dle ust. § 4 odst. 1 zzřs, nestanoví-li tento zákon jinak, 

je pro řízení příslušný obecný soud osoby, v jejímž zájmu se řízení koná 
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není osoba, která má právo o dítě pečovat, anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo 

jiný důležitý zájem ohrožen nebo narušen.321Soud při existenci těchto důvodů předběžným 

opatřením upraví poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu tak, že nařídí, aby bylo dítě 

umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení konkrétně označí. Vhodným prostředím se 

rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení, které je způsobilé zajistit dítěti řádnou 

péči.322  

Tímto prostředím se také myslí pěstounská péče na přechodnou dobu. Zůstává tedy 

zachována dvojkolejnost pěstounské péče a jiného vhodného prostředí s odlišnou dobou trvání 

předběžných opatření. Místně příslušným je obecný soud navrhovatele.  

Předběžné opatření trvá jeden měsíc, u pěstounské péče na přechodnou dobu tři měsíce 

od data vykonatelnosti rozhodnutí. Pokud bylo v této lhůtě zahájeno řízení ve věci samé, trvá 

u PPPD toto opatření až do vykonatelnosti meritorního rozhodnutí, kterým se řízení končí.323 

Jestliže je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné 

osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti, může obecní úřad obce s rozšířenou 

působností jménem dítěte podat soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení 

opatření k ochraně dítěte před domácím násilím.324 Stejné aktivní věcné oprávnění nese i 

státní zastupitelství.  

Zůstává zachována i zákonná možnost prodloužení předběžného opatření soudem.  

Maximální lhůta je stanovena na šest měsíců. Výjimka je dána pro komplikované případy, 

kdy nebylo možno z objektivních důvodů věc ukončit, zejména náročné dokazování i 

případně znalecké zkoumání.325 O prodloužení se rozhoduje v případech, kdy nebyla 

potvrzena příslušnost soudu k řízení ve věci samé, potom by měl o něm opětovně rozhodovat 

soud, který předběžné opatření vydal. V případě, že tento soud není místně příslušným 

k meritornímu rozhodnutí, musí bez prodlení celou věc předat místně příslušnému soudu, 

kterým je obecný soud nezletilého dítěte.326  

 I při řízení o předběžném opatření musí být nezletilý oproti minulé úpravě zastoupen. 

Opatrovníka by měl jmenovat bezodkladně obecný místně příslušný soud. Opatrovníkem se 

zpravidla jmenuje OSPOD, nikoliv však ten, který podával návrh. Soud je povinen 

rozhodnout o návrhu téměř okamžitě a to do 24 hod od okamžiku jeho podání. Rozhodnutí, 

                                                           
321 viz ust. § 924 NOZ  
322 viz ust.§ 452 dost. 1, 2 zzřs  
323 viz ust.§ 459 odst. 2 zzřs  
324 Viz ust. § 16 odst. 2 zospod s odkazem na ust. § 452 zzřs  
325 viz ust. § 460 odst. 1 zzřs  
326 viz ust.§ 467 odst. 2 zzřs  
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kterým bylo návrhu vyhověno, je vykonatelné vydáním a jeho výrok je závazný pro každého. 

327 Kogentní charakter právní normy je tak také zachován.  

 5.2.5. Obecné zásady v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé děti  

 Rodiče nezletilého, OSPOD, a opatrovník dítěte mohou kdykoliv soudu navrhnout 

zrušení tohoto předběžného opatření. Potom by soud o něm měl rozhodnout ve lhůtě jednoho 

týdne. Byl-li návrh zamítnut, je možné nový podat až po uplynutí 14. ti dnů od tohoto 

zamítnutí. O zrušení rozhoduje vždy místně příslušný soud dítěte.328 Nově také zzřs upravuje 

možnost autoremedury u odvolání proti rozhodnutí o změně poměrů nezletilého, pokud soud 

prvního stupně odvolateli v celém rozsahu vyhoví, rozhodne tedy v souladu s jeho 

odvoláním.329 Jinak je soud prvního stupně povinen předložit věc odvolacímu soudu ve lhůtě 

15. ti dnů od podání odvolání. Odvolací soud je povinen rozhodnout o odvolání proti těmto 

rozhodnutím ve lhůtě 7 dnů ode dne předložení věci.330  

Toto jsou zcela nově dané procesní lhůty pro řízení, které řízení urychlují ve prospěch 

nezletilých dětí a byly vyvolány požadavky na sjednocení lhůt v opatrovnických řízeních, což 

je velmi přínosné procesní opatření, které v předchozí úpravě podle mého názoru jednoznačně 

chybělo.  

ZZŘ upravuje i vlastní výkon předběžného opatření, právní úprava jeho výkonu 

zůstává zachována podle právní úpravy v o.s.ř.  

 

5.3 Výchovná opatření    

5.3.1. Opatření ve výchově podle zor a zospod - napomenutí, dohled, omezení a 

povinnosti   

Velmi důležitá je sama prevence vzniku nepříznivých situací pro nezletilé, když náš 

právní řád disponuje také tzv. institutem výchovných opatření. Původně tato opatření byla 

upravena v zor v ust. § 43, který ještě před lednem 2014 výslovně upravoval, že vyžaduje- li 

to zájem na řádné výchově dítěte, rozhoduje soud o výchovných opatřeních ve smyslu ust. § 

13 zospod v novelizovaném znění po 1.1.2013.  

Po 1.1.2014 jsou výchovná opatření upravena nadále nejenom zospod, ale také v NOZ. 

Jelikož se jedná veskrze o totožná opatření ve výchově, je tak dána určitá dvojkolejnost této 

právní úpravy. Soudy postupují tak, že ukládají opatření podle potřeby podle obou těchto 

právních norem, platí přitom zásada, že ustanovení zospodu soudy užívají podpůrně. OSPOD 

                                                           
327 srov. v ust. § 457 zzřs zůstává zachována kogentnost právní normy stejně jako v ust. § 76a o.s.ř.  
328 viz ust. § 462 odst. 1, 2 zzřs 
329 viz ust. § 464 zzřs  
330 viz ust. § 465 odst. 1, 2 zzřs,  
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jako orgán státní správy ukládá výchovná opatření ve správním řízení pouze podle zospod. 

Správní rozhodnutí by měla předcházet soudním, v rámci prevence i mírou zásahu, který 

nepřinese změnu v právním postavení účastníků řízení.  

Jednotlivá výchovná opatření by měla na sebe navazovat, doplňovat se a aplikovat 

pouze vždy na základě pečlivého a komplexního zhodnocení stavu věci. Soud sleduje, zda je 

výchovné opatření dodržováno a plní svůj účel, přičemž úzce spolupracuje s OSPOD.  

Je možné rodiče i dítě nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte vhodným 

způsobem napomenout. Napomenutí je nejmírnější formou výchovného opatření. 

K napomenutí rodičů dochází i tehdy, jestliže zanedbali nebo porušili některou z povinností 

vůči svému dítěti a to i na základě jiných předpisů, např. zanedbali základní povinnou školní 

docházku dítěte.331 Napomenuto může být i samotné dítě, zejména středního a staršího 

školního věku, které si už své jednání uvědomuje, a to v případě, kdy se nevhodně chová ke 

svým rodičům, spolužákům, vykazuje poruchy chování, které ještě ovšem nemusí dosahovat 

určitého stupně společenské škodlivosti tak, aby se jednalo o trestný čin.332 Toto řízení u 

soudu může často preventivně právě předejít dalším i větším problémům u každého 

nezletilého.  

Nad dítětem může být dále stanoven dohled, kdy je sledován v pravidelných 

kontrolách jeho další řádný vývoj. Za účelem těchto zjištění si OSPOD opatřuje zprávy 

z prostředí školy, bydliště nezletilého, lékařské a např. psychologické zprávy o odborné péči.  

Také OSPOD koná sociální šetření včetně těch předem neohlášených v bydlišti nezletilého 

tam, kde fakticky pobývá.  O všech skutkových zjištěních OSPOD neprodleně informuje soud 

a v případě velmi negativních zjištění může být soudem přistoupeno i ke zvlášť závažným 

opatřením ve výchově, např. vydáním předběžného opatření o umístění dítěte mimo nevhodné 

rodinné prostředí.  

Dítěti i jeho rodičům může být také uložena povinnost zdržet se určitého závadového 

chování tj. návštěvy nevhodných míst nebo může být soudem vydán zákaz určitých činností 

jako je například návštěva pohostinství, fotbalových stadiónů, heren. V praxi často 

využívaným výchovným omezením je zdržet se konzumace omamných a psychotropních 

látek atd. V neposlední řadě může být rodičům, dětem i osobám odpovědným za jejich 

výchovu uloženo využít vhodnou poradenskou činnost nebo se podrobit terapii ve střediscích 

výchovné péče nebo spolupracovat s probační a mediační službou či s odborníky na léčbu 

závislostí.  

                                                           
331 srov. Hrušáková, M.: Zákon o rodině, komentované znění, Beck, Praha, 1998, s. 125 
332 např. záškoláctví, drobné krádeže, šikana ve škole nižší intenzity, kouření, pití alkoholu apod. 
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Soud může také vyžadovat doklady o přítomnosti omamných a psychotropních látek 

v těle zákonných zástupců i nezletilých zejména mladistvých osob. Obecní úřad obce 

s rozšířenou působností může dodržování výchovných opatření sledovat i pomocí dožádaného 

obecního úřadu v místě bydliště dítěte a jeho rodičů.333  

Pokud ani tato shora citovaná výchovná opatření nevedla k nápravě, může soud 

rozhodnout podle ust. § 13a zospod, že dítě může být dočasně odňato z péče rodičů nebo 

jiných osob a může mu být nařízen pobyt ve středisku výchovné péče, pokud je k pobytům 

dětí zřízeno, a také v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V určitých specifických 

případech zejména s ohledem na zdravotní stav dítěte může být po dobu tří měsíců pouze na 

základě rozhodnutí soudu dítě umístěno i do zařízení poskytovatele zdravotnických služeb 

nebo do domova pro osoby se zdravotním postižením, pokud to odůvodňuje jeho zdravotní 

stav.  

Soud je povinen vždy přezkoumat, zda na prvním místě, než přistoupí k umístění 

ohrožených dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nelze dítě umístit do 

náhradní rodiny či mu zajistit pěstounskou péči na přechodnou dobu. Ve výroku rozhodnutí je 

soud povinen konkretizovat toto zařízení a zvolit takové, které bude co nejblíže bydlišti 

rodičů nebo jiných blízkých osob dítěti.334 V praxi se jedná o děti, které se ocitly zcela bez 

jakékoliv péče nebo i péče přiměřené jeho věku, o děti tělesně či duševně týrané a zneužívané, 

které se staly obětí trestné činnosti. Může však jít i o děti, které se ocitly v prostředí nebo 

situaci, které závažným způsobem ohrožují jeho práva.  

Zcela novým institutem je umístění dítěte do neutrálního prostředí v případě 

vyhroceného sporu jeho rodičů hlavně v řízení o úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu 

po rozvodu manželství, kdy soud může rozhodnout o pobytu dítěte v zařízení poskytovatele 

zdravotnických služeb. Současně by měla být soudem uložena rodičům povinnost využít 

poradenskou pomoc ke zjištění nápravy v rodině.335 Doba pobytu dítěte by v tomto zařízení 

měla být také jednoznačně určena dobou určitou a to spíše krátkodobého trvání.  

Celková doba výchovného opatření spočívajícím v dočasném odejmutí dítěte z péče 

rodičů je zákonem stanovena na tři měsíce, může však být soudem prodloužena až na dobu 

šesti měsíců a to zejména v případech, kdy si rodiče upravují své podmínky k převzetí dítěte.   

 

                                                           
333 viz ust. § 13 odst. 3 zospod  
334 viz ust. § 13a odst. 2, odst. 3 zospod  
335 v praxi jde nejčastěji o syndrom zavrženého rodiče, kdy je dítě zpravidla druhým rodičem skrytě 

manipulováno k tomuto postoji, objektivně tento stav musí být zjištěn nezávislým znaleckým posudkem z oboru 

zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace psychologie, nebo oboru školství, specializace psychologie  
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5.3.2. Výchovná opatření v NOZ  

V NOZ jsou výchovná opatření uvedena pouze velmi stručně jako zvláštní opatření při 

výchově dítěte a to jako opatření preventivní, výchovná a sankční.  

NOZ současně stejně jako zospod umožňuje, aby soud či orgán SPOD, každý ve své 

kompetenci nezávisle na sobě :  

1) napomenul vhodným způsobem dítě, jeho rodiče popřípadě osobu, která o dítě 

pečuje nebo i toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě.  

2) stanovil nad dítětem dohled a tento provádět za součinnosti školy, OSPOD, 

popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště dítěte,  

3) uložil dítěti nebo rodičům omezení bránící škodlivým vlivům na výchovu dítěte, 

hlavně zákazem určitých činností. 336  

Soud přitom sleduje s pomocí OSPOD, zda jsou tato opatření dodržována a hodnotí také 

jejich účinnost a účelnost. 337 

5.4.Obecné zásady řízení ve věcech péče soudu o nezletilé podle zzřs  

V řízeních o nezletilých dětech byl rozšířen demonstrativní výčet těchto řízení.338 

Změny v zahájení řízení byly vyvolány účinností NOZ. Ve věci samé u rodinných věcí soud 

rozhoduje rozsudkem s ohledem na jejich konstitutivní povahu. Soud je povinen 

v opatrovnických věcech rozhodovat s co největším urychlením.339 V některých věcech je 

možné rozhodnout jen na návrh zákonného zástupce340 nebo na návrh samotného nezletilého 

dítěte nebo jeho zákonného zástupce, kdy je dána speciální aktivní legitimace.341 Dítě je 

v řízení vždy zastoupeno opatrovníkem, pokud však ten je navrhovatelem či podal podnět 

k zahájení řízení soudem, musí mu být pro tuto kolizi zájmů ustanoven jiný opatrovník.342 

Jde-li o věci se vztahem k cizině, může být zmocněncem účastníka řízení i Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně. 343  

 Soud je povinen vést rodiče ke smírnému řešení věci, za tím účelem jim umožní 

nejvýše na dobu tří měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním řízení a setkání 

                                                           
336 viz ust. § 925 odst. 1 písm. a), b), c) NOZ 
337 viz ust. § 925 odst. 2 NOZ  
338 viz ust. § 466 písm. a) až s) zzřs  
339 viz ust. § 471 zzřs  
340 jde o věci pro nezletilé významné, na nichž se rodiče nemohou dohodnout, o zastupování nezletilce, péče o 

jmění nezletilého dítěte  
341 jde o věci přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti, přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného 

zástupce k samostatnému provozování soukromé výdělečné činnosti, v těchto řízeních má nezletilý  starší 16.ti 

let plnou procesní způsobilost 
342 viz ust.§ 469 odst. 1, 2 zzřs, vlastní výkon rozhodnutí upravuje ust. § 497 zzřs 
343 viz ust. § 470 zzřs  
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s odborníky. Schválí – li soud rozsudkem dohodu ve věcech péče o nezletilé, potom rodiče 

nejsou oprávněni podat odvolání proti tomuto výroku.344  

Soud vede rodiče i poručníky dětí k řádnému plnění povinností při péči o nezletilého a 

správě jeho majetkových záležitostí. Vyřizuje také podněty a upozornění fyzických a 

právnických osob, které se týkají péče nezletilých a činí vhodná opatření. O vhodnosti a 

účelnosti navržených opatření soud zjistí zpravidla názor OSPOD, který je obeznámen 

s poměry dítěte. 345 

Při změně poměrů může soud změnit rozhodnutí týkající se výkonu povinností a práv 

vyplývajících z rodičovské odpovědnosti nebo rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě. 

Tento princip se uplatní i při institutu pěstounské péče. Dojde-li k podstatné změně poměrů 

nebo k neshodě mezi rodiči a pěstounem v podstatné záležitosti týkající se dítěte, může rodič, 

nebo pěstoun navrhnout soudu změnu práv a povinností, také zrušení pěstounské péče, nebo 

jiné rozhodnutí.346Toto je zcela nové ustanovení, které odráží dnešní pojetí institutu 

pěstounství s účastí biologických rodičů dítěte. V zzřs je také dána předběžná vykonatelnost 

rozsudků, jimiž se prodlužuje doba trvání výchovného opatření, kterým bylo dítě odňato 

z péče rodičů nebo jiné fyzické osoby. 347 

Soud má vždy povinnost hodnotit danou situaci v kontextu všech souvislostí a dospět 

k řešení, které pozitivně ovlivní budoucnost dítěte a jeho přirozené rodiny. Soud není 

v opatrovnických věcech vázán žádným návrhem348, ani návrhem OSPOD, státního 

zastupitelství či jiných osob.  Řízení může být zahájeno i bez návrhu z  moci úřední a věc je 

v nesporném řízení ovládána zásadou oficiality a zásadou vyhledávací. Zásada koncentrace 

řízení se přitom jako v nesporných řízeních neuplatňuje. Při zjišťování poměrů dítěte by měl 

soud vyšetřit situaci dítěte na straně jeho rodičů, v jeho přirozené rodině, tak také byl měl být 

objektivizován stav dítěte ve smyslu jeho fyzického, sociálního a psychického zdraví.  

Při svém rozhodování musí soud jednotlivé důkazy hodnotit na základě zásady 

volného hodnocení důkazů, každý jednotlivě a přitom ve svých vzájemných souvislostech 349 

                                                           
344 viz ust. § 476 zzřs  
345 viz ust.§ 474 zzřs  
346 viz ust. § 475 odst. 2 zzřs  
347 dle ust. § 13a zospod , viz ust.  473 zzřs  
348 viz dle ust. § 81 odst. 1 o.s.ř. 
349 viz ust. § 132 o.s.ř, např. rozhodnutí NS ČR  30 Cdo 3310/2011ze dne 29.3.2012,  jehož právní věta  zní  : „ 

Zbavení rodičovské zodpovědnosti je nejtvrdším zásahem do vztahů mezi rodiči a dětmi. K naplnění skutkové 

podstaty zbavení rodičovské zodpovědnosti musí být splněna jedna ze dvou skutečností předvídaných v hypotéze 

ustanovení § 44 odst. 3 zákona o rodině, a to že rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon zneužívá, 

anebo ji závažným způsobem zanedbává. Aby byl tento zásah odůvodněný, nestačí ojedinělé vybočení nebo 

opomenutí rodičovské péče. Zejména v případě zanedbávání povinností rodičem musí být dán jeho tak značný 

stupeň, že zbavení rodičovské zodpovědnosti je jediným účinným prostředkem ochrany dítěte, za zneužívání 

rodičovské zodpovědnosti je především považováno ohrožení tělesného a duševního vývoje dětí, umožnění jim 
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tak, aby mohl vynést to nejlepší rozhodnutí v zájmu dítěte s výhledem na dlouhodobější řešení 

jeho životní situace. Každé rozhodnutí soudu je individuálním aktem aplikace práva na 

konkrétní rodinnou situaci a specifické problémy daného dítěte a jeho rodiny.  

Soud je nejdůležitějším orgánem v účinné intervenci ve věci ochrany nezletilých. 

Z hlediska rychlosti řízení podle mého názoru měly být dány pevné lhůty pro rozhodování ve 

věcech o osvojení, náhradní rodinné péče, svěření dětí do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc nebo ústavní výchovy, nikoliv pouze termín bezodkladnosti vyřízení věci. 

Ze statistik MS je zřejmé, že v jednotlivých krajích republiky je situace zcela odlišná.350 

 

 

 

 

 

6. Státní zastupitelství   

6.1. Institut státního zastupitelství a jeho vývoj             

Institut veřejného žalobce zavedený k mocenským a majetkovým zájmům panovníka 

byl znám již ve starém Římě, ve středověku potom v Německu nebo v Uhrách, kdy fiskální 

prokurátoři byli pověřeni stíhat některé delikty. Později v moderních společnostech se 

vyčlenila tzv. finanční prokuratura, která podléhala ministerstvu financí a státní zastupitelství 

podléhající ministerstvu spravedlnosti.  

V našich zemích po druhé světové válce byl nejprve v roce 1948 přijat v rámci 

reorganizace státní správy návrh na zřízení veřejného zástupce pro ochranu veřejného zájmu 

ve státní správě, poté vlivem sovětského vzoru vznikla v roce 1952 prokuratura jako 

monokratický, přísně centrálně řízený orgán, nezávislý na ostatních orgánech státní správy 

s úkolem vykonávat dozor na přesné provádění a zachování zákonů a jiných právních 

předpisů. Prokuratura nedisponovala vlastním rozhodovacím právem, ani nemohla jiná 

rozhodnutí orgánů státní správy měnit či rušit. V případě zjištění porušení zákona mohla 

                                                                                                                                                                                     

páchat trestnou činnost, svádění k nemorálnímu způsobu života, týrání dětí apod. Za závažné zanedbávání 

rodičovské zodpovědnosti se považuje zejména dlouhodobé neplnění rodičovských práv a povinností k 

nezletilému, absolutní nezájem o nezletilého, zejména o jeho výchovu a výživu, trvalé ponechání dítěte ve 

výchovném zařízení spojené s nezájmem o toto dítě a s neprojevením snahy převzít je do rodinné výchovy, 

nemorální způsob života rodičů, soustavné neplnění vyživovací povinnosti k dítěti, trestní postih pro 

zanedbávání povinné výživy apod. Doba, po kterou jeden z rodičů rodičovskou zodpovědnost řádně 

nevykonával, sama o sobě nepředstavuje rozhodující skutečnost pro zbavení rodičovské zodpovědnosti. 

Rozhodující je intenzita takového chování, které musí být závažné a zaviněné Nelze proto zbavit rodiče jejich 

práv k dětem z důvodů, které již pominuly a kde došlo k podstatné změně v jejich postoji k výchově dětí.  
350 Např. ověřeno http://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html, statistika MS ČR, citované dne 15.1.2013, po 

1.1.2014 bude praxe odlišná, zatím statistické údaje nejsou k dispozici 

http://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html
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prokuratura podat proti právním předpisům, rozhodnutím či jiným aktům veřejné moci 

protest, ať už ve prospěch či neprospěch jednotlivých osob.351 Přijetím z.č. 283/1993 Sb. byl 

přijat zákon o státním zastupitelství a prokuratura k 1.1.1994 byla zrušena.  

6.2. Právní úprava podle o.s.ř.    

 Podle ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o státním zastupitelství působí státní 

zastupitelství i v jiném řízení, než pouze v trestním. Podle ust. § 5 tohoto zákona je státní 

zastupitelství oprávněno účasti v civilním řízení jen v případech, které zákon výslovně 

stanoví. Procesní postavení státního zastupitelství, jeho konkrétní oprávnění i povinnosti 

stanovil občanský soudní řád. Po účinnosti NOZ návrhová a vstupová oprávnění státního 

zastupitelství upravuje ust. § 8 zzřs.  

Dříve do 1.1.1992, kdy vstoupila v účinnost novela o.s.ř., vstupoval prokurátor do 

řízení o omezení, pozastavení či zbavení rodičovské zodpovědnosti. Přijetí zospod si vyžádalo 

větší účast státního zastupitelství i v civilním, potažmo opatrovnickém řízení. Existuje mnoho 

případů, kde vedle opatrovnického řízení probíhá i trestní řízení s účastí dítěte. Nutnost užší 

spolupráce všech státních orgánů je tak zcela v souladu se zájmy dítěte. S účinností z.č. 

360/1999 Sb. od 1.4.2000 ( navazujícího na z.č. 359/1999 Sb. tj. zospod ), se opětovně do 

o.s.ř. včlenila návrhová a vstupová oprávnění státního zastupitelství do ust. § 35 o.s.ř.  Toto 

ustanovení je typicky veřejnoprávní povahy v jinak soukromoprávních vztazích a úkolem 

státního zastupitelství v netrestním řízení je chránit práva a oprávněné zájmy dítěte. Účastí 

státního zastupitelství jako orgánu veřejné moci v určitých typech opatrovnické řízení výrazně 

posílila role státu v oblasti rodinně právních vztahů.  

V žádném ohledu nelze tato oprávnění považovat za šikanózní a srovnávat je se 

všeobecným dozorem prokuratury, který byl typicky pro právní totalitní systém podle ruského 

modelu. V určitém směru však toto věcné oprávnění mohlo přinést i účinnou ochranu práv 

účastníků řízení při zachování nestrannosti, nezávislosti, odbornosti i objektivity 

intervenujícího státního zástupce.  

  Státní zastupitelství může do řízení vstoupit či nemusí, projevuje se zde prvek 

alternativnosti, stejně jako dnes. Ust. § 35 ods. 2 o.s.ř. garantovalo státnímu zastupitelství 

procesní účastenství, které je legitimováno procesně, nikoliv hmotně právně. Naprosto stejný 

princip, ovšem jinak věcně vymezený, přijímá i zzřs. Je nutné odlišit oprávnění vstoupit již do 

zahájeného pravomocně neskončeného řízení a to v kterékoliv jeho fázi, ať již bylo zahájeno 

soudem z moci úřední bez návrhu či návrhem dalšími účastníky řízení, či podat samostatný 

návrh – žalobu na zahájení řízení. Vstoupí – li státní zástupce do řízení v těchto věcech, je 
                                                           
351 podrobněji  např. Hendrych, D. a kol. : Správní právo, obecná část, Praha, Beck, 2005, s. 379-382 
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oprávněn ke všem úkonům, které může činit jakýkoliv účastník řízení. Výjimkou jsou pouze 

ty úkony, které může konat jen účastník právního vztahu.  

V ust. § 35 odst. 1 o.s.ř. bylo upraveno, že státní zastupitelství (míněno okresní státní 

zastupitelství) mohlo vstoupit do zahájeného řízení ve věcech, a) určení, zda je třeba souhlasu 

rodičů dítěte k jeho osvojení, b) uložení výchovného opatření dle § 43 zor, c) nařízení a 

prodloužení ústavní výchovy, d) pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské 

zodpovědnosti, e) způsobilosti k právním úkonům, f) prohlášení za mrtvého, g) určení data 

narození nebo úmrtí fyzické osoby, h) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu 

zdravotnické péče, i) umoření listin, j) obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných 

společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek, k) některých 

otázek obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, l) v řízení o dlužníkově 

úpadku, včetně incidenčních sporů, m)společenství vlastníků jednotek, n)vyslovení 

neplatnosti držby, o) navracení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí.352 

Podle ust. § 35 odst. 3 o.s.ř. mohlo státní zastupitelství podat vlastní návrh na  zahájení  

řízení ve věcech ad b), c), d) tj. ve věcech řízení o výchovných opatřeních, nařízení či 

prodloužení ústavní výchovy a také v řízení o pozastavení, zbavení či omezení rodičovské 

zodpovědnosti. ZZŘS ještě věcné oprávnění vstupů státního zastupitelství rozšiřuje.  

 I interní právní předpis a to obecný pokyn nejvyšší státní zástupkyně č. 9/2008 o 

netrestní působnosti, ukládá vstoupit státnímu zastupitelství do řízení, pokud je tento postup 

ve veřejném zájmu, tj. pokud je zde nutné chránit právo dítěte na jeho příznivý vývoj, řádnou 

výchovu a vhodné podmínky pro jeho život i všestranný rozvoj. Zpravidla je tento návrh 

podáván, pokud OSPOD tak neučinil a hrozí riziko z prodlení. V praxi se často jedná o zájmy 

dítěte, které je poškozeným v trestním řízení a dozorujícímu státnímu zástupci je tak jeho 

sociální i rodinná situace dobře známa. 353 

6.3. Vstupová a návrhová oprávnění státního zastupitelství podle zzřs :   

 Oprávnění státního zastupitelství je v zzřs taxativně věcně upraveno v části první v ust. 

§ 8 zzřs. Okresní státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení :  

a) ve věcech osvojení v části, ve které je rozhodováno o tom, zda je třeba souhlasu rodičů 

k osvojení,  

                                                           
352 komplexně o činnosti státního zastupitelství v netrestní oblasti pojednává např. rigorózní práce Petrák, M. : 

Činnost  státního zástupce v civilním řízení, Praha, PF UK, 2010 
353 Viz příloha této práce konkrétní kazuistiky  



Strana  (celkem 271)   / 123 

b) ve věcech péče soudu o nezletilé, jde-li o uložení zvláštního opatření při výchově 

dítěte, o ústavní výchově, o určení data narození, také o zastavení, omezení nebo 

zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo jejího výkonu, 

c) ve věci ochrany proti domácímu násilí,  

d) o svéprávnosti,  

e) o prohlášení za mrtvého,  

f) o určení data smrti,  

g) ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, 

nebo vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb,  

h) o umoření listin, 

i) o některých otázkách týkajících se právnických osob.  

Státní zastupitelství je věcně oprávněno podat návrh na zahájení řízení v opatrovnických 

věcech vyjma řízení o výchově, výživě, styku a statkových věcí. Návrh v řízení o prohlášení 

za mrtvého a určení data úmrtí souvisí s tím, že tyto věci již proběhly trestním řízením, když 

každé podezřelé úmrtí či nález těla je policií důsledně šetřen s přibráním znalců a státním 

zastupitelstvím dozorován. Detenční řízení je aplikováno v případě nutné hospitalizace ve 

zdravotnických zařízeních bez souhlasu osoby zde umístěné a veřejným zájmem je ochrana 

osob takto hospitalizovaných.   

Nově na žádost NSZ v Brně je v zzřs zakotveno právo státního zastupitelství podávat 

návrhy ve věcech domácího násilí. Jde hlavně o předběžná opatření, jimiž se vykazuje agresor 

ze společného obydlí a také o povinnosti násilné osoby zdržet se kontaktu a sledování či 

obtěžování oběti. Toto věcné oprávnění vede k ochraně poškozených osob před domácím 

násilím, jejichž osobní situace není mnohdy jednoduchá.354Instituty civilního práva mohou 

totiž nastoupit v situaci, kdy není na pachatele uvalena vazba, případně je z ní propuštěn.  

Domácí násilí je totiž latentním jevem a nebývá omezeno na jednu izolovanou násilnou 

epizodu, má tendence se neustále vyvíjet, gradovat, z počátku ohrožuje většinou důstojnost, 

posléze zdraví a nakonec i život svých obětí, zvláště, jsou-li v násilném vztahu přítomny 

děti.3556.1.4. Dozor státního zastupitelství nad zákonností ve školských zařízeních  

Státní zastupitelství není orgánem moci soudní, jako jsou soudy všech stupňů, nýbrž je 

orgánem moci výkonné 356, nadaným ovšem určitou mírou nezávislosti, nestrannosti i odborně 

                                                           
354 blíže ust. § 400 až 409 zzřs 
355 Podrobně Huňková  M., Voňková, J. :  Domácí  násilí v ČR  z pohledu práva, Justiční akademie, ČR, Ralsko, 

2004, s. 189 
356 viz čl. 80 Ústavy ČR, tato problematika je nyní tématem odborné celostátní diskuse v souvislosti s novým 

zákonem o státních zastupitelstvích a s celkovou společenskou situací  
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zajištěným tak, aby mohlo efektivně také vykonávat ochranu v prostředí, které určitým 

způsobem omezuje lidskou svobodu.  

Ochrana osob zbavených svobody je veřejným zájmem, proto také podle ust. § 4 odst. 

1 písm. b) zákona o státním zastupitelství vykonává státní zastupitelství jako státní orgán 

výkonné moci v rozsahu a za podmínek tohoto zákona dozor nad dodržováním právních 

předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, 

zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova. Výkon tohoto dozoru je vždy vázán 

na speciální ustanovení zákona, jako je z.č. 109/2002 Sb. o ústavní a ochranné výchově, z.č. 

169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, z.č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací 

detence, z.č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.  

Dozor státního zastupitelství se naproti tomu neprovádí v psychiatrických léčebnách 

při výkonu ochranného léčení, v zařízeních pro zajištění cizinců, v policejních celách, 

v dětských domovech a kojeneckých zařízeních pro děti do tří let, tj. v zařízeních pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc a v domovech pro děti se zdravotním postižením, pokud je 

soudem rozhodnuto o ústavní výchově, a ústavní zařízení není školským zařízením pod 

správou Ministerstva školství, nýbrž Ministerstva zdravotnictví, nebo Ministerstva práce a 

sociálních věcí.  

Podle pokynu Nejvyššího státního zastupitelství č.10/2012, je předmětem dozoru při 

výkonu ústavní nebo ochranné výchovy prověrka vedení povinné dokumentace, zákonnost 

procesu přijímání a umisťování dětí, míra dodržování jejich práv. Předmětem dozoru však 

není dodržování interních předpisů dozorovaného subjektu ani vhodnost či účelnost jeho 

postupu nebo akty, které mají povahu organizační, řídící nebo hospodářskou.357 

Podle ust. § 39 z.č. 109/2002 Sb. je státní zástupce přítomný v místě výkonu ochranné 

či ústavní výchovy oprávněn nahlížet do osobní dokumentace zde umístěných dětí, dále má 

právo hovořit s dětmi bez přítomnosti třetích osob a zejména prověřit oprávněnost umístění či 

ukončení pobytu na základě příslušných právních titulů či skutečností (rozhodnutím soudu, 

před účinností NOZ také rozhodnutím ředitele příslušného diagnostického ústavu o 

přemístění, nabytím zletilosti, apod.) Právní tituly k pobytu dítěte si musí ústav zajistit 

samostatně cestou OSPOD. 358 

 Pokud je zjištěno ze strany zařízení pochybení, je vydán příkaz, kterým státní 

zástupce uloží školskému zařízení napravit protiprávní stav. Tento protiprávní stav může 

spočívat v neúplné osobní dokumentaci dítěte, dále v nezákonném umístění dítěte na izolaci či 

                                                           
357 srov. čl. 1 závazného pokynu NSZ č. 10/2012 Sb. 
358 viz ust. § 5 odst. 5 zospod  
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zákazu vycházek apod. Významným oprávněním, kterým státní zástupce disponuje, je podat 

soudu návrh na zrušení nebo nařízení již pravomocně nařízené a vykonávané ústavní výchovy 

podle NOZ nebo ochranné výchovy podle z.s.m. Rovněž tak je státní zastupitelství oprávněno 

podávat návrhy na změnu z ústavní výchovy na ochrannou a naopak. Tuto pravomoc však má  

OSPOD a také soud může o této přeměně rozhodnout z moci úřední, aniž by byl vázán 

návrhem jakéhokoliv účastníka řízení. Samozřejmě všemi těmito návrhy disponuje i zákonný 

zástupce dítěte, vyjma řízení ve věcech výchovy ochranné, kde nerozhoduje soud 

opatrovnický, nýbrž trestní soud pro mládež určený.  

Nutno říci, že ve většině případů však je kontrola státního zastupitelství často formální 

a je zaměřena na existenci právního titulu pro setrvání dítěte ve školském zařízení, tj. 

předběžného opatření nebo pravomocného rozsudku. Absentuje však kontrola v zařízeních 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde jsou soustředěny nejzávažnější případy obětí tzv. 

CAN, tj. týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí.  

V zařízeních ministerstva školství je tedy státními zástupci přezkoumávána pouze ryze 

zákonnost přijetí, odejití, případné změny místa nezletilého i v souvislosti s předchozími 

správními rozhodnutími ředitelů příslušných diagnostických ústavů většinou v sídle krajských 

měst, když tato skutečnost byla oznámena dítěti do tří dnů od faktického jejího uskutečnění a 

to buď psychologem či etopedem ústavu. Rozhodnutí o přemístění dítěte se uskutečňovalo na 

základě rozhodnutí vydaného ve správním řízení, v němž by dítě mělo být slyšeno, a měl by 

být akceptován jeho názor. Po 1.1.2014 o každém přemístění rozhoduje podle ust. § 971 odst. 

4 NOZ výhradně soud. Oprávněnost a důvodnost tohoto přesunu dítěte nemohlo státní 

zastupitelství přezkoumávat, bylo plně v kompetenci ředitele diagnostického ústavu, kam 

školské zařízení místně příslušelo. V současné době toto přemístění navrhuje a doporučuje 

často soudu právě ředitel diagnostického zařízení i s ohledem na volnou kapacitu míst. Měl by 

tak činit podle aktuálních zjištění opatrovníka, na základě podrobných zpráv o dítěti a zvážit 

vhodnost tohoto kroku s ohledem na důvodnost takového kroku.  

Předmětem dozoru státního zastupitelství není ani otázka vzdělávání dětí, jeho výběru 

či realizaci, ale také pobytů v domácím prostředí, práva být umístěn se svými sourozenci či se 

s nimi stýkat, pokud jsou svěřeni například do pěstounské péče nebo i s členy širší rodiny. Při 

nedodržení těchto práv je možno však OSPOD a ústav na tuto situaci upozornit formou 

podnětu. 359  

                                                           
359 Viz čl. 8 E. úmluvy o ochraně LP na ochranu rodinného života v sobě zahrnuje nejenom vztahy mezi rodiči a 

dětmi, ale i vztahy mezi sourozenci a vztahy mezi blízkými osobami.   
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Musím však konstatovat, že v školském zařízení, kde osobně vykonávám dozor, se 

jedná o dětský domov se školou rodinného typu menší kapacity a přemisťování dětí je zde 

výjimečné. Nejčastějším důvodem je žádost rodičů být blíže dítěti z důvodu jejich 

přestěhování, dále jde o případy těhotenství mladistvých dívek a přemístění do výchovných 

ústavů většinou mladistvých delikventů mnohdy závislých na užívání drog s častými útěky ze 

zařízení, jejichž pobyt v tomto zařízení by negativně ovlivnil ostatní chovance a také 

vzhledem k osobě mladistvých je nutno na ně působit v přísnějším zařízení. Často tímto 

posledním postupem se mladistvý vyhne případnému nepodmíněnému trestnímu opatření 

odnětí svobody ve věznici pro mladistvé.  

Byť nesouhlasím se všeobecným dozorem prokuratury nad všemi správními akty, tak 

jak tomu bylo v dobách minulých, domnívám se, že pro potřeby praxe byla vhodnější věcně 

vymezit daleko širší kompetence státního zastupitelství v oblasti výkonu dozoru nad všemi 

ústavními zařízeními, kde jsou umístěny nezletilé děti mimo své rodiny nejenom v rámci 

resortu školství, ale i zdravotnictví a sociálních věcí včetně zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Státní zástupce není ovlivněn zavedenými postupy OSPOD ani 

ekonomickými činiteli, tak jako ústavní zařízení. Navíc při určitém vzdělání, odbornosti i 

praxi může vhodnou a včasnou intervencí nazírat na situaci ohroženého dítěte jinak a tak mu i 

účinně pomoci, když zákon mu taková oprávnění umožňuje.  

  

 

7. Intervence  orgánů  státní správy a samosprávy v NRP  

7.1. Postavení orgánů státní správy  

Intervence orgánů státní správy v rodinně právních vztazích není intervencí v pravém 

slova smyslu, neboť nepůsobí skutečný vznik, změnu a zánik práv a povinností dětí, jejich 

rodičů, zákonných zástupců a v případě NRP i náhradních pečovatelů. Lze říci, že státní 

správa je operativním nástrojem, který účelně činí kroky umožňující soudní intervenci. Státní 

správa mapuje sociální prostředí, v rámci správního řízení ukládá mírnější formy opatření ve 

výchově, vede seznamy dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči, jakož i seznamy vhodných 

žadatelů, vykonává dohled nad výkonem náhradní rodinné péče, podává k soudu návrhy na 

úpravu poměrů nezletilých dětí a jejich vychovatelů, v případě kolize se stává procením 

opatrovníkem nezletilých dětí, také může být veřejným poručníkem dítěte, když není nalezena 

vhodná fyzická osoba pro výkon poručenství.    

Hlavním úkolem státní správy v obecném slova smyslu je tedy na základě zákona a 

v jeho mezích prosazovat a chránit veřejný zájem a v souvislosti s tím též v rámci své věcné 
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kompetence rozhodovat o právech, povinnostech a zájmech fyzických i právnických osob.360 

S uznáním subjektivních veřejných práv se prosazovaly i procesní a organizační prostředky 

ochrany těchto práv v rámci řádných a mimořádných opravných prostředků, jakož i správního 

soudnictví, kterými je zajištěna ochrana před nezákonnými zásahy do subjektivních práv např. 

nezákonným popřením práva, nezákonným uložením povinnosti, nezákonným zásahem do 

právem chráněných subjektivních zájmů. 361 

Státní správa může být vykonávána přímo i nepřímo. V prvním případě vykonávají 

státní správu orgány nebo správní úřady státu jako jeho organizační složky bez právní 

subjektivity jménem státu, což jsou u NRP ministerstva, úřady práce, mezinárodní úřad. 

V případě druhém vykonávají státní správu na základě zákonné delegace jiné subjekty než stát 

svými orgány a to jako přenesenou nebo propůjčenou působnost. Těmito vykonateli jsou 

obce, města nebo kraje.  Činí tedy tak vedle své samostatné působnosti prostřednictvím svých 

úřadů. 362 

Každý subjekt státní správy disponuje určitou pravomocí, která se vyznačuje tím, že 

jako vykonavatel veřejné správy má oprávnění vydávat právní předpisy, správní akty nebo 

činit vrchnostenské úkony. Potom se jedná o vrchnostenskou pravomoc, kterou v této oblasti 

zaštiťuje MPSV. Jemu podřízenými jsou kraje zejména s konzultativní a řídící úlohou ve 

svém regionu a obce s rozšířenou působností zajišťující terénní práci.  

Působnost státních orgánů i na úseku NRP je buď věcná či místní, z územního 

hlediska je státní správa vykonávána ústředně tj. na celém území státu, nebo regionálně, na 

části území, prostřednictvím krajského, okresního nebo obecního zřízení. 363  

Věcná působnost určuje, zde je orgánům státní správy přikázána všeobecná působnost, 

nebo jen dílčí.364 

Orgány státní správy, které zajišťují sociálně právní ochranu dětí včetně náhradní 

rodinné péče, jsou taxativně uvedeny v ust. § 4  zospod a jsou jimi : krajské úřady, obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností, újezdní úřady, MPSV, Úřad pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí se sídlem v Brně, Úřady práce České republiky – jejich krajské pobočky. Rovněž 

tak je sociálně-právní ochrana zajišťována obcemi i kraji v rozšířené působnosti, dále 

                                                           
360 viz Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 4.vydání, Praha, Beck, s. 379 
361 viz Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 4.vydání, Praha, Beck, s. 379 
362 viz Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 4.vydání, Praha, Beck, s. 273 
363 po 1.1.2003  zůstaly zachovány okresy jako jednotky územního členění státu, byť pravomoc a působnost 

okresního úřadů, které zanikly, přešla na obce s rozšířenou působností, naproti tomu  kraje  jsou vyššími územně 

správními celky, jejichž obvody se shodují i se správou krajskou  
364 viz Hendrych, D.a kol. : Správní právo, obecná část, 4. vydání, Praha, Beck, s. 273 
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komisemi pro sociálně-právní ochranu a také dalšími nestátními subjekty fyzickými a 

právnickými osobami, které jsou tímto výkonem pověřeny. 365 

 

7.2. Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně  

7.2.1. Zřízení úřadu a jeho pravomoc 

Tento úřad má dlouhou tradici, když původně byl zřízen jako Mezinárodní úřad na 

ochranu mládeže, jenž vykazoval však jiné kompetence a jiné úkoly než soudobý Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí. 

Mezinárodní osvojení vzniká pouze rozhodnutím soudu. Veškerá přípravná fáze, 

garance, dohled, kontrola i spolupráce se zahraničními úřady však náleží Úřadu pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně, jenž byl zřízen přijetím 

zospod366v souvislosti s ratifikací Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 

osvojení dne 11.2.2000, pod č. 43/2000 Sb. m. s., která vstoupila v platnost dne 1.6.2000 a 

zajišťuje ochranu práv a zájmů dětí ve vztahu k cizině. Touto úmluvou jsou dána základní 

procesní pravidla při zprostředkování adopcí z ciziny a do ciziny.367Mezinárodní osvojení 

realizované podle této úmluvy je zárukou dítěti i žadatelům, že osvojení proběhne v souladu 

se zákony a ku prospěchu dítěte a že toto rozhodnutí bude následně uznáno i ve státech 

úmluvy.368 

Dále úřad plní mnoho úkolů v souvislosti s mezinárodními smlouvami, kterými je náš 

stát vázán. Na základě těchto norem je přijímajícím či odesílajícím úřadem, ale také 

centrálním úřadem při provádění mezinárodních smluv a pro účely prohlášení o 

vzájemnosti369. Úřad také plní další zvláštní povinnosti vyplývají z mezinárodních smluv, 

které naše republika ratifikovala a jimž je vázána. 370 

Tímto oprávněním zodpovídá úřad za celý proces mezinárodního osvojení v České 

republice. Přebírá do evidence žadatele o osvojení dítěte z ciziny s jejich souhlasem a také 

vede seznam dětí vhodných do osvojení do ciziny na základě evidence MPSV, pro něž se 

nepodařilo na území našeho státu zajistit vhodné žadatele o osvojení a to po šesti měsících 

                                                           
365 Viz ust. § 4 zospod  
366Srov. ust. § 3 zospod, : zřizuje se Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně, který je 

správním úřadem s celostátní působností. Je podřízen MPSV. V jeho čele stojí ředitel jmenovaný ministrem  
367 viz Novotná, V., Průšová, L.: K vybraným otázkám osvojování dětí, Linde, Praha, 2004, s. 106 
368 podrobně k úmluvě příloha č.3  této práce  
369 viz ust. § § 54 z.č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, nyní viz ust. § 58 

z.č.91/2012 Sb.  
370 srov. například VMS č. 33/1959 Sb. o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině, v.č. 14/1974 Sb. o Úmluvě o 

uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem, v.č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznání a 

výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti, sdělení č. 34/1998 Sb., Úmluva o občanskoprávních aspektech 

mezinárodních únosů dětí.  
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ode dne zařazení dítěte do evidence dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči.371 Nutno 

podotknout, že zpravidla může jít o děti jiné etnika, s horší zdravotní či výchovnou 

prognózou. Mělo by se však jednat o dítě útlejšího věku, neboť změna, která v jeho životě 

nastává, zasahuje a mění dosavadní veškerý jeho způsob života, včetně osvojení si nového 

jazyka. Proto není tento způsob osvojení vhodný pro starší děti.  

7.2.2. Seznamy žadatelů a dětí vhodných k osvojení  

Díky mezinárodním kontaktům má tento úřad k dispozici seznam cizinců žádajících 

osvojení dítěte z České republiky. Do 1. 1. 2014 rozhodoval úřad ve správním řízení také o 

svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů ve smyslu ust. § 69 zor 372, tedy o tzv. 

předadopční péči, šlo - li o osvojení dítěte z ciziny nebo do ciziny.  

Úřad vykonává také funkci opatrovníka dítěte a to zejména v procesním  řízení, které 

se dětí uvedených shora týkají. V praxi však často k tomuto výkonu zmocňuje orgán obce 

v přenesené působnosti místně příslušný soudu, kde se řízení koná.373 Kromě těchto úkolů 

zajišťuje úřad také kontakty s orgány nebo jinými subjekty v cizině, které vykonávají 

totožnou činnost, zajišťuje obstarávání různých dokumentů z ciziny, jedná s cizími úřady, 

pomáhá pátrat po rodičích i jiných rodinných příslušnících a osobách povinných k dítěti 

výživou pokud žijí v zahraničí, zjišťuje jejich majetkové a výdělkové poměry, také 

zprostředkovává podání návrhů na úpravu výživy, výchovy i určení otcovství. 374 

Vyřazení z evidence žadatelů je obdobné jako z evidence krajských úřadů, tj. v případě 

důvodů na straně žadatele tj. porušením jeho povinností, na jeho žádost či existencí závažných 

důvodů vylučujících mezinárodní osvojení. Jestliže krajský úřad nezprostředkuje osvojení 

v České republice, je povinen informovat úřad ve lhůtě do 6 měsíců ode dne zařazení dítěte do 

evidence nebo ve lhůtě do 3 let od zařazení žadatelů do evidence. Po těchto lhůtách příslušný 

krajský úřad zpřístupní úřadu veškeré údaje a současně informuje o předání evidence úřad 

                                                           
371 Viz ust. § 22 odst. 8 zospod  
372 Původně dle ust.§ 19 odst. 2 zopsod, dle NOZ již tak  činí výhradně soud  
373 viz § 35 zospod, § 35a,  § 36 zospod, v ust. § 2 odst. 2 zospod, jakož i v ust. § 35 zospod odst. 1  je výslovně 

uvedeno, že úřad zajišťuje sociálně právní ochranu dětem na území ČR, které zde  

 mají trvalý pobyt, 

 mají podle z.č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt, nebo jsou hlášeni 

k pobytu po dobu nejméně 90 dnů či jsou podle tohoto zákona zde oprávněni pobývat,  

 podalo samo či jeden z jeho rodičů žádost o udělení mezinárodněprávní ochrany ve smyslu z.č. 

326/1999 Sb.,  

 dětem, které jsou občany ČR, ale nemají zde trvalý pobyt,  

 dětem, které nejsou občany ČR, nemají na jejím území povolen trvalý pobyt nebo nejsou hlášeny 

k pobytu po dobu  90.ti dnů či se vůbec na území ČR tyto děti nezdržují, ale jejich rodiče, kteří mají 

vůči nim vyživovací povinnost, se zdržují na území našeho státu   
374 viz ust. Hlavy VIII. Zospod, ust. § 35 odst. 2 uvádí taxativně výčet pravomocí Úřadu 
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obce s rozšířenou působností. Podněty ke zprostředkování mezinárodního osvojení však může 

úřadu podávat i MPSV.  

Tento postup je však možný pouze tehdy, pokud je vyloučeno, že v České republice 

nelze zprostředkovat dítěti ani jinou formu náhradní rodinné péče včetně profesionálního 

pěstounství a neexistuje osoba blízká dítěti či příbuzensky s ním spjatá, která by je mohla 

převzít do své péče.  

           7.2.3. Spolupráce s krajskými úřady  

 Krajské úřady jsou povinny s úřadem spolupracovat a zjistit mu potřebné údaje či 

doplnit spisovou dokumentaci o dítěti vhodném k osvojení v cizině nebo o žadateli vhodném 

stát se osvojitelem dítěte z ciziny. 375 

Také je krajský úřad povinen zjistit poměry dítěte v tzv. předpěstounské péči, pokud 

se již dítě nachází na území našeho státu. Pokud bylo o osvojení již pravomocně soudem 

rozhodnuto, je povinen krajský úřad zaslat úřadu pravomocné rozhodnutí. 376
 

7.2.4. Mezinárodní spolupráce, kontrola žadatelů  

Jiné formy náhradní rodinné péče úřadem zprostředkovány nejsou. Úmluva se 

vztahuje jen na institut tzv. úplného osvojení nezletilého dítěte a to na typy osvojení, jež 

vytváří dítěti trvalý vztah mezi rodiči a dětmi a zároveň ruší veškeré vazby na rodinu původní.  

Díky mezinárodní spolupráci signatářů úmluvy existuje možnost kontroly dítěte a jeho dalšího 

vývoje i v cizím státě. Dodržování principů úmluvy tak výrazně přispívá k prevenci 

nelegálního obchodu s dětmi, ať již za účelem osvojení, či případné organizované trestné 

činnosti.  

 V této souvislosti je nutno poukázat na tu skutečnost, že v roce 2006 došlo ke změně 

metodiky v posuzování žadatelů z ciziny se stanovením mnohem přísnějších kritérií a dohledu 

v zemi osvojitelů.377 Novými požadavky na žadatele z ciziny jsou kromě běžně zjištěných 

skutečností, jako jsou doklady o osobním, rodinném stavu, majetkových, sociálních, 

bytových, příjmových poměrech, zejména psychologické vyšetření se zaměřením na odhalení 

případné psychopatologie a také písemný souhlas žadatelů s prováděním kontrol svěřeného 

dítěte v termínech stanovených úřadem. Pokud žadatel vyhoví všem požadavkům české 

strany, je zařazen do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli. Psychologické vyšetření je 

                                                           
375 Oprávnění úřadu ke zjišťování těchto údajů vyplývá přímo z ustanovení § 35 odst. 2 písm. c) zospod.   
376 Viz § 35 zospod  
377 srov. Kopecká S., Nové postupy a metody v mezinárodní adopci, Sborník ze 7. konferenci o NRP, Triada, 

Brno, 2007, s. 36, byly zavedeny v roce 2006 až 2007, kdy došlo na počátku roku 2006 k tragickému úmrtí 

následkem týrání tříletého romského chlapce z ČR v adoptivní rodině ve Švédsku, proto byly na téměř půl roku 

mezinárodní adopce pozastaveny a vypracována podrobná přísnější metodika ve spolupráci s MPSV, od té doby 

podobný případ úřad ve své působnosti neeviduje 
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realizováno psychologem pro náhradní rodinnou péči. Po jednom roce od zařazení do 

evidence požaduje úřad ještě aktualizaci příloh.378 

            7.2.5. Spisová dokumentace 

 Pro  evidenci dětí vhodných pro osvojení do ciziny je založena spisová dokumentace 

obsahující zprávu o sociální situaci, zdravotním stavu, psychologickém vyšetření, kopii 

osvědčení o státním občanství, kopii rodného listu, doklad prokazující právní volnost dítěte k 

osvojení, aktuální fotografii dítěte, dokumenty o dosavadním průběhu zprostředkování NRP 

pro dítě v ČR.379 

            7.2.6. Proces výběru, zprostředkování seznámení, vznik osvojení a jeho následná 

kontrola  

 Úřad společně s psychologem provádí párování vhodných žadatelů pro konkrétní dítě. 

Potom o této skutečnosti informuje úřad žadatele prostřednictvím ústředního orgánu 

přijímacího státu a zasílá oznámení o vhodnosti. Žadatelé potom zváží, zda mají zájem 

seznámit se s dítětem a toto stanovisko sdělí našemu úřadu prostřednictvím jejich ústředního 

mezinárodního úřadu. Úřad v Brně zašle informace do ústavního zařízení a sjedná termín 

setkání žadatelů s dítětem. Žadatelé by měli s dítětem strávit nejméně sedm dní. Během této 

doby navštíví ústavní zařízení odborný pracovník pověřený úřadem, což bude většinou 

sociální pracovník místně příslušného OSPOD, který vede spisovou dokumentaci dítěte od 

počátku jeho zařazení pro NRP. Ten také vypracuje ve spolupráci s odborným pracovníkem 

ústavního zařízení (psychologem, etopedem, sociálním pracovníkem) podrobnou zprávu, 

kterou zašle úřadu na vědomí bez zbytečného prodlení.  

 Po seznámení s dítětem jsou žadatelé povinni úřadu sdělit, zda mají zájem o svěření 

dítěte své péče. Je-li pozitivní i zpráva z ústavního zařízení, vydají oba ústřední orgány 

příslušných zemí oboustranný souhlas s pokračováním řízení. Veškeré podklady jsou předány 

soudu, který rozhoduje o preadopční péči. Jakmile tento rozsudek nabude právní moci, je 

možné i s dítětem vycestovat do přijímacího smluvního státu. 

 Po svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů v cizí zemi jsou povinny ústřední 

orgány přijímacího státu zasílat úřadu zprávy o prošetření dítěte v rodině a kvalitě 

poskytované péče. Příslušný pracovník navštíví rodinu a provede sociální šetření včetně 

lékařských zpráv a aktuálních fotografií dítěte. Náš Úřad vyžaduje celkem 9 zpráv 

v pravidelných intervalech až po dobu čtyř let od umístění dítěte v péči budoucích osvojitelů.  

                                                           
378 viz Kopecká, S., Nové postupy a metody v mezinárodní adopci, Sborník ze 7. konferenci o NRP, Triada, 

Brno, s. 37,  
379 Dle ust. § 25 odst. 2 písm. a), b) zospod  
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 Po uplynutí půl roku mohou žadatelé v přijímacím státě po předložení tří zpráv  

požádat úřad o vydání souhlasu s osvojením dítěte v cizině. O žádosti se rozhoduje ve 

správním řízení dle z.č. 500/2004 Sb., o správním řádu. Opět musí být ustanoven dítěti 

procesní kolizní opatrovník, ten obdrží kopie všech zpráv a poté je vydáno rozhodnutí o 

souhlasu s osvojením v cizině. Poté ústřední orgán přijímacího státu potvrdí, že osvojení 

proběhlo v souladu s úmluvou. Úřad v Brně je povinen informovat OSPOD, matriční úřad, 

krajský úřad a MPSV.380  

Podle zprávy úřadu bylo od 1.6.2000 tj. od ratifikace úmluvy do 1. poloviny roku 2014  

takto osvojeno více než 494 dětí a to zejména do států Evropské unie, jako je Dánsko, 

Francie, Island, Itálie, Kypr, SRN, Španělsko, Švýcarsko, Rakousko. V některých případech 

se takto podařilo umístit i sourozence.381 V roce 2013 se tímto způsobem podařilo umístit 

celkem 56 dětí, což bylo nejvíce za posledních 14 let. Nejtypičtějším osvojeným dítětem je 

tříletý zdravý romský chlapec drogově závislé matky bez uvedeného otce. Podle následných 

zpráv úřadu děti v nových rodinách dobře prosperují, bez náznaků diskriminace a to i děti 

vyššího školního věku či pubescence, které byly osvojeny v batolecím věku. 382   

 

 

 

7.3. Ministerstva a jejich činnost v oblasti NRP a ústavní výchovy  

Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy s dílčí věcnou působností. V jeho čele 

stojí ministr, který ministerstvo řídí, vykonává působnosti ministerstvu zákonem přikázané a 

odpovídá za jeho činnost. Určité pravomoci jsou delegovány na vedoucí pracovníky 

ministerstva. Působnost ministerstev je stanovena jednak rámcově podle jednotlivých 

ministerstev383 a dále je upravena v příslušných hmotně právních předpisech. 384 

Ministerstva jsou přímo podřízena vládě České republiky.  

7.3.1. Ministerstvo zdravotnictví  

V oblasti náhradní rodinné péče a ústavní výchovy ministerstvo zdravotnictví spravuje 

zdravotnická zařízení, kde jsou umístěny děti raného věku tj. do 3 let, tzv. kojenecká zařízení. 

385 Největší problém podle mého názoru představuje neexistence zákonné normy vyšší právní 

síly, která by obdobně stejně jako u školských zařízení zakotvovala a jednoznačně upravovala 

                                                           
380 viz ust. § 25 odst. 9 zospod  
381 http://www.umpod.cz/osvojeni/ online, citované dne  1.4.2014, blíže příloha k této práci statistické údaje 
382 Za ostatní periodika např. Mladá fronta Dnes, 22.4.2014, s. 1,  
383 viz z.č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy  
384 blíže Hendrych, D.: Správní právo, obecná  část,  4. vydání, Beck, Praha, s. 275 
385 Podrobně kapitola 2.5. této práce  

http://www.umpod.cz/osvojeni/
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práva a povinnosti umístěných dětí, jejich zákonných zástupců a pracovníků. Z tohoto důvodu 

také v některých zařízeních není dostatečná pozornost věnována sociální práci. Úkolem 

sociálních pracovníků ve zdravotnických zařízeních by mělo být úzce spolupracovat 

s kmenovým OSPOD každého dítěte. V případě nečinnosti OSPOD je nutné aktivně je 

vyzývat k podávání návrhu o určení nezájmu rodičů. Naopak v případě zájmu a spolupráce 

biologické rodiny iniciovat sanační programy a postupy s cílem zlepšit stávající podmínky a 

přístup rodičů, aby mohlo být dítě navráceno domů. Vhodné by bylo v případě ukončení 

pobytu dítěte ze zařízení zjistit možnost ambulantních sociálních služeb v místě bydliště 

rodiny a to zvláště u rodičů, kteří např. v dětském centru absolvovali sociální zácvik a hrozí 

určité riziko selhání v samostatném životě. (drogy, alkoholismus, nezralost, apod.)  

Také sociální pracovník zařízení by měl usilovat o to, aby každé dítě, kde není návrat 

do rodiny v nejbližší době možný, bylo zapsáno do seznamu dětí vhodných pro náhradní 

rodinnou péči.  

V přímé péči o děti je neutěšená situace v přetížení dětských sester při péči o děti, 

když optimální stav by byl, aby jedna sestra pečovala maximálně o tři až čtyři děti podle 

jejich specifického zdravotního stavu. Velmi komplikovaná situace nastává však při nočních 

směnách, když jedna setra dokonce pečuje až o dvacet dětí.386Ministerstvo zdravotnictví by 

také mělo podporovat dostatek pedopsychiatrických a pedopsychologických služeb a to 

zejména ambulantních v rámci celého státu, když těchto odborníků je citelný nedostatek a část 

z nich je již v důchodovém věku.  

U zdravotně znevýhodněných dětí chybí dostatek ambulantních služeb, aby dítě mohlo 

pobývat v rodinném zařízení.  

 7.3.2. Ministerstvo školství  

Ministerstvo školství spravuje veškerá školská zařízení, kde je podle z.č. 109/2002 Sb. 

vykonávána ochranná a ústavní výchova. 387 

7.3.3. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Toto ministerstvo je klíčové pro oblast NRP, jelikož je oprávněno podávat podněty ke 

krajskému úřadu a k úřadu do Brna týkající se zprostředkování osvojení a pěstounské péče. 

Krajský úřad je poté povinen vyrozumět ministerstvo, jak s podnětem naložil. Ministerstvo 

také koná kontrolu přístupu do evidence žadatelů pro zprostředkování osvojení a pěstounské 

péče. Podle novely zospod č. 401/2012 Sb. je MPSV správcem informačního systému 

                                                           
386 Viz např. doporučení veřejného ochránce práv vyplývající z kontrol ve zdravotnických zařízeních pro děti do 

3 let, dostupné online z 

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2013/Doporuceni_MZ_2013.pdf, s. 2 
387 Podrobně kapitola  2.5.  této práce  

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/2013/Doporuceni_MZ_2013.pdf
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sociálně právní ochrany dětí, který obsahuje údaje o dávkách pěstounské péče a jejich výši, 

údaje o žadatelích o tyto dávky, jakož i o příjemcích o těchto dávkách.  

 MPSV rovněž spravuje údaje o žadatelích o zprostředkování osvojení nebo pěstounské 

péče a o dětech zařazených v evidenci dětí pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské 

péče. Rovněž tak je centrálním správcem údajů o osobách v evidenci pro pěstounskou péči na 

přechodnou dobu. Všechny tyto skutečnosti jsou součástí Jednotného informačního systému 

práce a sociálních věcí. 388    

 Z tohoto systému sděluje ministerstvo z informačního systému údaje potřebné 

krajským pobočkám Úřadu práce v souvislosti s řízením o dávkách pěstounské péče v rozsahu 

nezbytném pro rozhodování o dávkách pěstounské péče. Ve druhém stupni potom MPSV 

v sídle svých krajských poboček rozhoduje o dávkách pěstounské péče, případně státní 

sociální podpory aj.  

 Rovněž tak jsou z této centrální evidence poskytovány údaje krajským úřadům, jakož i 

úřadům obce s rozšířenou působností pro účely zprostředkování pěstounské péče a to ve všech 

jejích formách. Krajské pobočky Úřadu práce, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností jsou oprávněny zpracovávat všechny potřebné údaje v elektronické podobě 

způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů, 

přičemž tyto úřady jsou povinny uchovávat informace získané z pravomocných ukončených 

správních řízení o dávkách pěstounské péče po dobu nejméně 15. ti kalendářních let 

následujícím po kalendářním roce, ve kterém došlo k pravomocnému ukončení takového 

správního řízení.  

 MPSV by mělo v rámci svého metodického vedení apelovat na kraje a OSPOD, aby 

dokázaly analyzovat aktuální potřeby v rámci toho kterého kraje či obce v oblasti náhradní 

rodinné péče, vést orgány obcí s rozšířenou působností k uvážlivým návrhům na nařízení 

ústavní výchovy, spolupracovat s ústavními zařízeními, zřídit případně možné ambulantní a 

stacionární služby v rámci krajů s cílem odlehčit rodinám péči o děti se specifickými 

potřebami. Domnívám se také, že právě toto ministerstvo by mělo spravovat kojenecká 

zařízení pro děti do tří let.  

7.3.4.  Ministerstvo pro místní rozvoj 

Toto ministerstvo se přímo na náhradní rodinné péči nepodílí, ale v jeho kompetenci je 

správa bydlení, když jedním z největších problémů rodin s dětmi je nedostatek vhodného a 

                                                           
388 blíže např. Kotalová, K.: Současnost náhradní rodinné péče z pohledu MPSV, Role MPSV v náhradní rodinné 

péči, příspěvek z konference Aktuální otázky náhradní rodinné péče, Sborník ze VII. Celostátního semináře 

NRP, Brno, Trida, 2007, s.10 
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finančně dostupného sociálního bydlení. Obce a města se velmi rychle vzdali svého bytového 

fondu, přičemž pro sociálně slabé rodiny je absence tohoto bydlení prvořadým problémem. 

Žijí často v předražených  ubytovnách nevalné úrovně, když příspěvky na bydlení jako dávky 

státní sociální podpory končí v rukách vlastníků těchto ubytovacích domů.  

7.3.5. Ministerstvo spravedlnosti  

Ministerstvo spravedlnosti odpovídá za činnosti soudů a státních zastupitelství. 

Spravuje věznice pro mladistvé, kde je vykonávána ochranná výchova. Také nese 

odpovědnost za legislativní proces a právní úpravu celé problematiky.  

 7.3.6. Nejednost a nesystémovost exekutivy na poli NRP  

Opět se na této problematice ukazuje roztříštěnost exekutivy mezi tři, potažmo čtyři 

ministerstva spolu s Ministerstvem spravedlnosti se tedy již jedná čtyři rezorty s nejednotnou 

metodikou, odlišným výkladem právních norem, s překrývajícími se či s odlišnými 

pravomocemi a koncepcemi. Zcela odlišné přístupy potom panují v jiných okresech, krajích, i 

v každém zdravotnickém, sociálním či školském zařízení. Chybí zastřešující státní orgán, 

chybí sledování dítěte od počátku výchovných opatření. Větší důraz by měl být kladen na 

terénní práci a sociální bydlení, tedy je nutno počítat i s účastí MMR a krajů. Pět ministerstev 

se spolu těžko domluví.  
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7.4. Krajské úřady  

Kraj je vyšším územním samosprávním celkem, kterému náleží právo na samosprávu. 

Obdobně jako obec je kraj veřejnoprávní korporací, vystupuje ve vztazích svým jménem a 

nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Orgány kraje jsou zastupitelstvo kraje, rada 

kraje, hejtman kraje, zvláštní orgány kraje a krajský úřad. Vedle těchto orgánů jsou také 

krajem zřizovány výbory kraje. Navenek kraj zastupuje hejtman. Kraj vykonává jak 

samostatnou působnost, tak svěřenou, kterou zabezpečuje prostřednictvím krajského úřadu. 

Krajský úřad rozsahem a povahou úkolů, jakož i formou jejich výkonu je typickým 

regionálním správním úřadem. 389 

7.4.1. Zprostředkování NRP - výkon přenesené působnosti v oblasti NRP             

Krajské úřady jsou v současné době základními články při zprostředkování NRP. 

Jejich místní příslušnost obnáší rozsáhlé teritorium, kde je možno na úrovni jednotlivých 

okresů ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností vyhledávat k potřebným dětem vhodné 

žadatele tak, aby byla zachována určitá míra anonymity a přitom se jednalo o odborné 

zajištění při této nadmíru zodpovědné pravomoci. K tomu, aby došlo ke vhodnému párování, 

slouží řada dostupných a zajištěných informací především z odborného posouzení žadatelů i 

dítěte.  

Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je proces, v němž úzce kraje 

spolupracují s orgány SPOD, které mají ve své působnosti určité úkony tohoto procesu. 

Metodicky je vedou, řídí, rozhodují ve druhém stupni o opravných prostředcích ve správních 

řízeních. Zcela nezbytné tedy je, aby se tyto orgány vzájemně informovaly o faktickém stavu 

věci u každého konkrétního dítěte. Zejména mezi sebou nesou vzájemnou informační 

povinnost. Krajský úřad nese zodpovědnost za sdělení o zařazení do evidence jednotlivých 

žadatelů a to vůči orgánům obce s rozšířenou působností.390 Současně obcím sděluje, zda 

žadatel bude absolvovat přípravu pro přijetí dítěte. Celý proces zprostředkování je velmi 

časově náročnou záležitostí. Všechny zúčastněné strany by měly pamatovat na to, že je 

v zájmu dětí učinit tak co nejdříve. Proto zospod stanovil lhůty u evidence dětí (3 měsíce) i 

žadatelů (1 rok), v nichž by se zprostředkování mělo zrealizovat.391 Pokud v těchto lhůtách 

nedojde ke zprostředkování NRP, jsou krajské úřady povinny mezi sebou spolupracovat a 

předávat si informace o dětech i žadatelích. Celý systém poté zaštiťuje MPSV vedoucí 

soubory o žadatelích i dětech v evidenci o zprostředkování, jakož i o osobách v evidenci. 

                                                           
389 Hendrych, D., a kol.: Správní právo, obecná část, C.H.Beck, Praha, 2001, s. 289 
390 Blíže ust. § 24 zospod 
391 Srov. Ust. § 22 odst. 8 zospod  
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7.4.2. Evidence žadatelů a evidence vhodných dětí pro náhradní rodinnou péči  

Krajské úřady v sídle jednotlivých krajů seznamy dětí, kterým je třeba zajistit péči 

v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení. Dále vedou krajské 

úřady evidenci osob, které jsou vhodné stát se budoucími pěstouny či osvojiteli, tj. budoucích 

žadatelů o náhradní rodinné péči. 392 

 Evidence dětí obsahuje údaje o věku, stanovisko ošetřujícího lékaře, v případě staršího 

dítěte také jeho osobní vyjádření, jakož i jiné důležité skutečnosti nebytné pro NRP. 393 

Do evidence žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči je zařazena kopie spisové 

dokumentace vyhotovené orgánem obce s rozšířenou působnost včetně odborného posouzení   

 tělesného a duševního vývoje dítěte včetně jeho specifických potřeb a nároků 

 vhodnosti konkrétního typu NRP pro konkrétní dítě  

 charakteristiky osobnosti, psychický, fyzický, zdravotní stav, motivaci k pěstounství, 

stabilitu manželství či partnerství formou psychologické diagnostiky 

 zhodnocení přípravy žadatelů pro NRP 

 vyjádření dětí žadatele, jsou – li tohoto vyjádření schopné s ohledem na stupeň jejich 

rozumové vyspělosti 

 dětí žijících v rodině žadatelů – připravenosti přijmout další dítě do rodiny  

 zjištění bezúhonnosti žadatele  

 u pěstounů na přechodnou dobu ověřit jejich schopnosti s ohledem na specifika tohoto 

institutu a jejich schopnost spolupracovat s biologickými rodiči či případně s žadateli 

o NRP, také s ohledem na specifika péče o děti útlého věku a krátkodobosti svěření 

dítěte.394 

Posouzení provede krajský úřad do 30. ti dnů ode dne zjištění všech potřebných 

skutečností. K tomuto účelu je oprávněn žadatele vyzvat k osobnímu jednání a požadovat po 

nich doklady svědčící o jejich schopnosti stát se vhodnými náhradními rodiči. Také sám 

krajský úřad si ověřuje skutečnosti o žadatelích prostřednictvím jiných subjektů. Jedná se o 

školská zařízení, odborná zařízení, zdravotnická zařízení, zaměstnavatele apod.  

7.4.3. Příprava žadatelů 

 Krajský úřad rovněž zajišťuje přípravu osob, které jsou vhodné stát se osvojiteli nebo 

pěstouny. Také zajišťuje komplexní poradenskou pomoc související s osvojením nebo se 

                                                           
392 viz ust. § 19a zospod ve spojení s ust. § 22 odst. 1 zospod  
393 Viz ust. § 22 odst. 1 zospod  
394 viz ust. § 21 odst. 5 zospod ve spojení s ust. § 22 odst. 3 zospod 
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svěřením nezletilých do pěstounské péče. Tato příprava zahrnuje nejméně 48 hodin, u 

profesionálních pěstounů 72 hodin. 

 Příprava dětí se realizuje s ohledem na jejich rozumovou vyspělost.  

Analogicky je tato příprava a pomoc při výchově dětí poskytována i poručníkům, 

pokud je náplní poručenství osobní péče o dítě, nebo osobám, které mají svěřeny dítě do své 

péče. Pěstounům majícím trvalé bydliště na území kraje, kteří již aktivně pěstounství 

vykonávají, je krajský úřad povinen alespoň jednou za rok zajistit konzultace týkající se 

výkonu této pěstounské péče.  

Je vhodné, aby se společných setkání účastnily i děti jim svěřené s ohledem na jejich 

věk a rozumovou vyspělost i ostatní děti žijící s pěstouny ve společné domácnosti, tj. jejich 

partneři, biologické děti, prarodiče apod. Tyto konzultace probíhají zpravidla formou 

konference, přednášek odborníků, ale také skupinových setkání a rozhovorů a výměny 

informací a zkušeností a sdílení z každodenního života. 395             

7.4.4. Krajský úřad a pěstounská péče na přechodnou dobu  

Podle novely zospod, kterou byl včleněn i § 27a, krajský úřad také vede evidenci osob, 

které zajišťují pěstounskou péči na přechodnou dobu396. Žádost o tuto evidenci se podává u 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který ji neprodleně krajskému úřadu postoupí. 

V ostatních náležitostech je obsah evidence totožný jako u ostatních žadatelů. Krajský úřad 

poté rozhodne o zařazení do evidence nebo v případě nesplnění daných podmínek o tom, že se 

do evidence pěstounů na přechodnou dobu nezařazuje. Tato rozhodnutí poté krajský úřad 

zašle úřadu obce s rozšířenou působností. 397 

 Pěstounská péče na přechodnou dobu je dle ust. § 27a odst. 9 zospod omezena jen na 

dobu jednoho roku. Existuje však výjimka v případě sourozenců dítěte svěřených stejným 

pěstounům, kteří byli přijati do pěstounské péče později. Poté se roční lhůta počítá od svěření 

posledního dítěte pěstounům.398 Pokud je proti žadateli nebo jeho manželovi vedeno trestní 

řízení pro trestné činy směřující vůči životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti, mravnímu 

vývoji nebo jmění dítěte nebo pro jiný závažný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na 

                                                           
395 blíže např. Rotreklová, E., Hofrová, V.: Inovativní prvky v odborné přípravě dítěte do pěstounské péče a 

odborné služby por pěstouny a rodiče, sborník ze VII. Celostátního semináře – Aktuální otázky  NRP, Brno, 

Triada, 2007, s. 13, dostupný na www.triada-centrum.cz, citováno dne 8.12.2013 
396 Srov. původní  ust. § 45a odst. 2 zor, blíže kapitola 1.3.17.  této práce,  
397 Soud může na návrh OSPOD svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám v evidenci a to na 

dobu, 1) po kterou nemohou rodiče své dítě ze závažných důvodů vychovávat, 2) po jejímž uplynutí lze dát 

souhlas biologických rodičů s osvojením dítěte, 3) do nabytí právní moci rozsudku soudu, o tom, že souhlasu 

biologických rodičů k osvojení dítěte není třeba. Bylo – li z těchto důvodu dítě svěřeno do pěstounské péče na 

přechodnou dobu, musí soud každé tři měsíce přezkoumat, zda trvají důvody pro svěření dítěte do PPP., jestliže 

důvody k jejímu nařízení odpadly, soud musí rozhodovat neprodleně o změně výchovy 
398 Viz blíže kapitola 1.3.17. této práce  

http://www.triada-centrum.cz/
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způsobilost žadatele k řádné výchově dětí, krajský úřad zařazení do evidence uchazeče 

přeruší, do té doby, než bude v trestní věci pravomocně meritorně rozhodnuto. K přerušení 

může dojít také tehdy, pokud na straně žadatele existují důvody bránící jeho odbornému 

posouzení. 399  

Pokud krajský úřad žádosti vyhoví, sdělí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností nebo ostatním úřadům, kde je již žadatel veden v souvislosti 

s uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče a to ve lhůtě 15. ti dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů. Pokud však do šesti měsíců ode dne 

zařazení dítěte nezprostředkuje osvojení nebo do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o zařazení do evidence žadatelů, zpřístupní údaje o dětech i žadatelích úřadu pro 

zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině a současně zašle oznámení obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností.400  

 Vždy je povinen krajský úřad zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností 

pro zprostředkování osvojení pěstounské péče na straně dítěte i na straně žadatele. Pokud 

k tomu došlo, je oprávněn učinit nové odborné posouzení dítěte nebo žadatele.401 

7.4.5. Spolupráce s ostatními úřady státní správy a samosprávy  

Pracovníci krajského úřadu však nevyhledávají děti jenom na území svého kraje, ale 

také spolupracují s ostatními krajskými úřady, kdy se společně snaží vyhledat vhodné žadatele 

pro konkrétní děti vedené v jejich evidenci. Vždy je nutno přihlížet k výsledkům odborného 

posouzení dítěte i žadatelů, k vyhodnocení situace dítěte i jeho rodiny a k plnění opatření 

vyplývajících z individuálního plánu ochrany dítěte. 402   

 Zjistí-li krajský úřad, že v jím vedené evidenci žadatelů nebo v evidenci žadatelů, 

kterou vede jiný krajský úřad, je zařazen žadatel vhodný být osvojitelem nebo pěstounem 

dítěte, oznámí písemně tuto skutečnost žadateli, jinému krajskému úřadu nebo obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností, pakliže s nimi žadatel uzavřel dohodu o výkonu 

pěstounské péče, protože již se pěstounem stal. Stejnou informační povinnost nese i vůči 

úřadu pro mezinárodněprávní ochranu se sídlem v Brně. 403 

Na základě tohoto oznámení má potom žadatel právo seznámit se s dítětem a ten, u 

něhož se dítě nachází, je povinen mu toto seznámení umožnit. Do 30. ti dnů od tohoto 

doručení je potom žadatel oprávněn písemně se vyjádřit a podat soudu návrh na předání dítěte 

                                                           
399 viz ust. § 22 odst. 5 písm. a), b) zospod  
400 viz ust.  § 22 odst. 7, 8 zosod.  
401 Viz ust. § 22 odst. 10 zospod  
402 viz ust. § 24 odst. 1 zospod  
403 Viz ust. § 24 odst. 2 zospod, viz podrobně kapitola 7.2. této práce  
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do péče budoucího osvojitele, na svěření dítěte do péče před osvojením nebo svěření dítěte do 

předpěstounské péče. Tato lhůta může být opětovně krajským úřadem prodloužena na dalších 

30 dnů.404 

Krajský úřad je oprávněn dávat podněty i jiným krajským úřadem ohledně dětí 

vedených v jejich evidenci a také mezinárodnímu úřadu se sídlem v Brně. Všechny tyto 

subjekty mají povinnost se těmito podněty neprodleně zabývat a s příslušným krajským 

úřadem spolupracovat. 405  

7.4.6.  Přerušení řízení o zprostředkování NRP  

Přerušení zprostředkování náhradní rodinné péče krajským úřadem nastane, pokud 

žadatel o přerušení požádá a uvede důvody, pro něž tak činí. Těmito důvody může být celá 

řada nečekaných životních událostí na straně žadatelů jako je těhotenství, dlouhodobé 

onemocnění, pracovní vytížení, péče o nemocného člena rodiny apod.  Dalšími důvody může 

být nenalezení vhodného dítě nebo svěření dítěte do péče jiných budoucích osvojitelů nebo 

předpěstounské péče. Pokud však došlo k závažným skutečnostem, které jsou překážkou 

zprostředkování NRP, může být i z těchto důvodů řízení přerušeno ve správním řízení 

vedeném krajským úřadem. Krajský úřad nese oznamovací povinnost vůči obecním úřadům i 

úřadu v Brně a to ve lhůtě 15. ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí o přerušení řízení. 

Stejně tak nesly mezi sebou vzájemnou informační povinnost obecní, krajské úřady a úřad 

v Brně po vydání svých rozhodnutí o předběžné péči. 406   

Po nabytí  účinností NOZ o tomto institutu rozhodují výhradně soudy. Je postupováno 

analogicky, když OSPOD je účastníkem tohoto řízení a nese nadále tuto povinnost vůči 

ostatním orgánům státní moci. Krajské úřady v ostatních kompetenčních záležitostech 

postupují obdobně a zajišťují příslušnému soudu prostřednictvím orgánů obce s rozšířenou 

působností veškeré podklady nezbytné pro tato řízení.  

7.4.7.  Vyřazení dítěte z evidence krajského úřadu   

Dítě je z  evidence krajského úřadu vyřazeno, pokud již bylo pravomocně osvojeno či 

svěřeno do pěstounské péče nebo jsou zjištěny závažné důvody, pro něž nelze pro dítě 

zprostředkovat náhradní rodinnou péči, např. dítě není právně volné, došlo k podstatné změně 

zdravotního stavu, objevili se příbuzní dítěte, kteří žádají o jeho svěření apod.407 V případě 

osvojení to může být i změna postoje rodičů dítěte, snaha obnovit kontakty apod.  

 

                                                           
404 viz ust. § 24 odst. 3 zospod  ve znění po 1.1.2014 
405 viz ust. § 24 odst. 4 zospod  
406 viz ust. § 24b odst. 1, 2 zospod,  nyní již pouze v gesci soudu dle NOZ 
407 viz ust. § 24c odst. 1 písm. a) zospod  
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7.4.8. Vyřazení žadatele z evidence krajského úřadu  

K vyřazení žadatele dochází také v okamžiku, kdy se již pravomocně stal pěstounem či 

osvojitelem, nebo pokud existují závažné důvody, pro něž nemůže být do evidence zařazen, či 

porušil-li závažným způsobem své povinnosti či požádal sám o vyřazení z této evidence.408 

Těmito důvody na straně žadatele může být ztráta životního partnera, pravomocné trestní 

odsouzení pro závažnou trestnou činnost, podstatná změna ekonomické situace apod. O 

vyřazení rozhoduje rovněž ve správním řízení krajský úřad a poté je povinen vyrozumět další 

orgány státní správy ve stejné lhůtě jako je tomu u vyřazení dětí, tj. do 15. ti dnů ode dne 

nabytí právní moci zašle rozhodnutí o vyřazení žadatele z evidence žadatelů obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, jinému krajskému úřadu, obecnímu úřadu i pověřeným osobám. 

409  OSPOD, který je účastníkem opatrovnického řízení ve věcech NRP, je povinen 

oznámit krajskému úřadu datum právní moci rozsudku příslušného soudu o svěření do 

pěstounské péče nebo do osvojení, tak, aby k tomuto datu mohly být tyto děti také z evidence 

vyřazeny. 410 

7.5. Preventivní a poradní činnost státní správy v oblasti NRP a ochrany dětí 

7.5.1. Komise pro sociálně právní ochranu dětí   

Starosta obce s rozšířenou působností je oprávněn zřídit komisi pro sociálně právní 

ochranu dětí jako zvláštní výkonný orgán.411 Komise koordinuje výkon sociálně právní 

ochrany na území svého správního obvodu 412, rovněž rozhoduje o vydání pověření k výkonu 

sociálně-právní ochrany, pokud právnické nebo fyzické osoby o ně žádají na úseku činnosti se 

sociálně zvýhodněnými dětmi. Také navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní 

programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednávání 

těchto případů v komisi s cílem navrhnout nejvhodnější opatření k účinné pomoci dítěte a 

jeho rodiny. V komisi jsou také projednávána a přijímána preventivní opatření v oblasti 

ochrany dětí před sociálně patologickými jevy.   

Starosta obce jmenuje a odvolává předsedu komise, jeho zástupce a ostatní členy 

z řadu zastupitelů obce či jiných fyzických osob. U předsedy komise se nevyžaduje 

prokazování zvláštní odborné způsobilosti, zpravidla se jedná o váženou, vzdělanou a 

erudovanou osobu s dostatečnou praxí. Tajemníkem komise je vždy jmenován zaměstnanec 

obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu na úseku sociálně-právní ochrany 

                                                           
408 viz ust. § 24c odst. 1 písm. b) zospod  
409 viz ust. § 24c odst. 3 zospod  
410 viz ust. § 24c odst. 4 zospod  
411 viz ust.  § 37 zospod  
412 Srov.ust. § 38 odst. 2 písm. a) až f) zospod  
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dětí. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomen její předseda, nebo její zástupce a další dva 

členové komise. Usnáší se většinou hlasů.413 Komise také pořádají případové konference.414 

Jedná se o setkání všech zúčastněných stran s cílem najít co nejvhodnější řešení problémové 

situace u konkrétního nezletilého dítěte.  

K jednání komise je možno kromě rodičů a osob zodpovědných za jeho výchovu, 

přizvat i dítě, je- li to přiměřené jeho věku a schopnostem. Také je vhodné s ohledem na 

projednávání případu pozvat i zdravotnické pracovníky, zástupce školského zařízení, zástupce 

justice tj. soudce a státní zástupce, jiné fyzické osoby, neziskové subjekty, církve, apod., 

pokud dítě znají, pracují s ním a je-li to účelné k objasnění situace dítěte. Často dobře vedená 

a připravená případová konference dokáže dítě uchránit před nařízením ústavní výchovy, 

případně urychlit zprostředkování NRP u dítěte již v ústavním zařízení umístěném.   

7.5.2. Poradní sbory krajských úřadů  

Hejtman kraje zřizuje také poradní sbory na úseku sociálně právní ochrany 415, když 

přímo jmenuje předsedu, jeho zástupce a členy poradních sborů. Tajemníkem poradního sboru 

je zaměstnanec kraje, který vykonává činnost na úseku sociálně - právní  ochrany dětí a je 

vždy členem poradního sboru. Poradní sbor má nejméně pět členů a tvoří jej odborníci 

v sociálně právní ochraně dětí z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky a také zástupci 

obcí, škol, školských zařízení, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů policie i justice. 

416  

Mezi hlavní úkoly poradního sboru patří mimo jiné vytvářet programy a koncepce 

kraje v oblasti zajištění a rozvoje služeb pro rodiny s dětmi, náhradní rodinnou péči, prevenci 

sociálně patologických jevů. Poradní sbor posuzuje také záměry kraje na zřízení a 

provozování zařízení sociálně právní ochrany dětí. Na žádost krajského úřadu poradní sbor 

posuzuje také žádost o změnu pověření nebo vydání nového pověření právnických a 

fyzických osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na území příslušného kraje v případě, 

že pověřená osoba má zájem na území kraje zřídit nové zařízení  sociálně - právní ochrany  

nebo  jiné pracoviště již existujícího zařízení. 417 

   

 

 

                                                           
413 viz ust. § 38 odst. 3, 4 zospod  
414 případové konference pořádají zejména dle ust. § 10 odst. 3 písm. e) zospod orgány obce s rozšířenou 

působností, když analogicky se ust. § 38 užije na případové konference komise i OSPOD  
415 viz ust. § 38a zospod  
416 viz ust. § 38a odst. 2, 3 zospod  
417 viz ust. § 38a odst. 1 písm. a) až d) zospod  
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7.6. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností   

7.6.1. Přenesená působnost obcí  

Obce náleží mezi nepřímé vykonavatele státní správy, na které byl výkon státní správy 

zákonem delegován ve vymezeném rozsahu. Tato delegace může spočívat v přenesení nebo 

propůjčení státní správy. Jejím nejdůležitějším případem je přenesená působnost vykonávaná 

orgány obcí a krajů jako územních samosprávních jednotek. Organizačně je přenesená 

působnost v obvodech obcí vykonávána obecními úřady, městskými úřady, magistráty, úřady 

městských obvodů a městských částí, pověřenými obecními úřady, zvláštními orgány obce a 

komisemi rad obcí.418                                                                                                                                                                                                                                                            

7.6.2. Historický exkurs  

V roce 1956 došlo nařízením vlády ke zrušení úřadoven ochrany mládeže a 

k přenesení působnosti znovu na národní výbory. Ústředním orgánem bylo ministerstvo 

školství. Pro procesní postup národních výborů byl platný z.č. 69/1952 Sb., o sociálně-právní 

ochraně mládeže. Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. nahradil tento zákon a to svými 

ustanoveními § 41 až § 48 zor, které se týkaly účasti společnosti při výchově dětí. Postavení a 

hlavní úkoly národních výborů byly specifikovány ve vládním nařízení č. 59/1964 Sb. 

Zákonem č. 1/1969 přešla sociálně – právní ochrana dětí do věcné působnosti nově 

zřízeného MPSV, pod jehož působností začala vznikat na národních výborech oddělení péče o 

děti a rodinu. 419 

Z. č. 121/1975 Sb. o sociálním zabezpečení, kromě důchodového zabezpečení upravil i 

sociální péči o určité skupiny obyvatel, přičemž jednou ze služeb sociální péče byla i sociálně 

právní ochrana dětí. Z.č. 129/1975 Sb. včetně své prováděcí vyhlášky podrobněji upravili 

působnost orgánů v sociálním zabezpečení. Další soubor právních předpisů přinesl z.č. 

100/1988 Sb.  a z.č. 114/1988 Sb. a prováděcí vyhláška č. 152/1988 Sb. byla nahrazena v. č. 

185/1991 Sb.  

 Právní stav do účinnosti zospod tj. do 1.4.2000 byl takový, že činnost a intervence 

státních orgánů v oblasti rodinných vztahů byly upraveny v zor, přičemž kompetenční 

záležitosti byly řešeny z.č. 100/1988 Sb., tedy zákonem o sociálním zabezpečení.  

 Bylo tedy nutné oddělit veřejnoprávní aspekt ochrany práv dítěte od ryze soukromých 

právních norem zor přijetím nového z.č. 359/1999 Sb. zospod i s ohledem na mezinárodní 

smlouvy ratifikované naším státem. Tento zákon však měl být přijat již mnohem dříve.  

                                                           
418 viz ust. § 122 odst. 2 obecního zřízení  
419 blíže např. Brabenec, F.: komentář k Zospod, s. 14-15 
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S účinností od 1. 1. 2003 byly zrušeny okresní úřady, pod něž orgány péče o dítě nebo 

pozdější orgány sociálně právní ochrany dětí spadaly. Většinu jejich pravomocí převzaly obce 

s rozšířenou působností. Přijetím z.č. 320/2002 Sb. došlo tedy v oblasti sociálně právní 

ochrany dětí zrušením okresních úřadů k systémové změně přenesením jejich pravomocí 

zejména na obecní úřady, především na úřady obcí s rozšířenou působností, také byly zřízeny 

komise pro sociálně-právní ochranu dětí.  

7.6.3. Současná právní úprava, pravomoc obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností 

Obecní úřady s rozšířenou působností jsou jako orgány sociálně právní ochrany dětí 

základními stavebními články státní správy v oblasti přímého výkonu sociálně právní ochrany 

dětí. V rámci své pravomoci disponují danými právy a povinnostmi, mezi ně zejména náleží 

monitorování nepříznivých vlivů působících na dítě a opatření k omezení těchto vlivů, 

pravidelné vyhodnocování situace dítěte, jeho rodiny, zpracování individuálního plánu 

ochrany dítěte s důrazem na setrvání dítěte v rodině, který musí být dle potřeby vždy 

aktualizován a to hlavně při umístění dítěte do ústavního zařízení či do náhradní rodinné péče, 

také pořádání případových konferencí o dětech k řešení konkrétních situací jich samotných a 

jejich rodin. 420 

 Každé zdravotnické zařízení je povinno OSPOD oznámit, že matka opustila dítě po 

jeho narození a zanechala je ve zdravotnickém zařízení. Stejně tak každý fyzická osoba, která 

převezme přímo dítě do své péče s úmyslem je případně přijmout do své trvalé péče, musí 

tuto skutečnost neprodleně oznámit orgánu obce s rozšířenou působností. 421  

 OSPOD je také ve správním řízení oprávněno samostatně ukládat výchovná opatření, 

kontrolovat jejich plnění a to i v případech, pokud je uloží soud.422 Samostatně může obecní 

úřad obce s  rozšířenou působností také zrušit jím uložená výchovná opatření, pokud splnila 

svůj účel nebo pokud bude vhodnější nahradit uložené výchovné opatření vhodnějším.423Ve 

druhém stupni ve správním řízení rozhoduje krajský úřad. I tato rozhodnutí mohou podléhat 

přezkumu v rámci správního soudnictví.  

Platí přitom zásada, že o nejpřísnějších výchovných opatřeních vedoucích k odebrání 

dítěte z rodiny a jeho umístění o ústavu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo 

                                                           
420 viz ust. § 10 odst. 3 zospod  
421 viz ust. § 10a odst. 1, 2 zospod  
422 viz ust. § 13 zospod , tento princip platí nadále i po lednu 2014 
423 Viz ust. § 13 odst. 4 zospod 
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jiným fyzickým osobám rozhoduje výhradně soud.424 Toto výchovné opatření nesmí překročit 

dobu tří měsíců. Může být však soudem prodlouženo a to nejdéle na šest měsíců. 425 Platí 

přitom zásada, že celková doba pobytu dítěte mimo rodinu se sčítá, i pokud bude umístěno 

v jiných zařízení v této době a to i na základě usnesení o předběžných opatřeních.  

Poslední velká novela zospod se také dotkla případů dětí ohrožených rozvodovou 

situací, kdy rodiče nejsou schopni a ochotni se domluvit na výchově dětí (syndrom tzv. 

zavrženého rodiče, psychická manipuluce dítěte, aj.), kdy v ust. § 13a odst. 4 zospod je 

uvedeno, že dítě může být umístěno ve zdravotnickém zařízení v souvislosti s řešením sporu 

rodičů o výchově dítěte pouze z důvodu zdravotního stavu dítěte a také pokud existuje 

naléhavá potřeba umístění dítěte s ohledem na jeho zájem, a jeho další citový, psychický a 

rozumový vývoj a jiná opatření nedosáhla svého účelu. Soud musí však vždy předem omezit 

dobu pobytu dítěte ve zdravotnickém zařízení a současně uložit rodičům povinnost řešit své 

vzájemné vztahy a rodinnou situaci poradenskými odbornými intervencemi.  

V praxi půjde o neblaze proslulé mediálně známé případy umístění dětí do 

psychiatrických dětských léčeben v souvislosti s řízením o úpravě poměrů k nezletilým dětem 

pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství jeho rodičů či úpravě poměrů nesezdaných 

rodičů. S tímto ustanovením naprosto nesouhlasím, může dojít k jeho zneužití, podle mého 

názoru by mělo být zrušeno. Nemělo by docházet již k tomu, aby dítě bylo nuceno pobývat 

v těchto zdravotnických ústavních zařízeních bez indikace psychického onemocnění pouze 

z důvodů ležících na straně rodičů, kteří v rámci rozvodového řízení uplatňují nevybíravé 

metody své strategie získat dítě do své péče a odstranit je z vlivu a výchovy druhého z rodičů. 

Vždy by měl soud při ukládání tohoto opatření být obezřetným a vycházet z objektivně 

zjištěného skutkového stavu i pomocí znaleckých posudků nezávislých soudních znalců.  

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností v rámci přímých opatření na ochranu dětí je 

oprávněn podat soudu návrh na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající 

v nezájmu o své dítě 426, dále na omezení, zbavení či pozastavení rodičovské odpovědnosti, na 

prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na svěření dítěte do pěstounské péče na 

přechodnou dobu, a na nařízení výchovných opatření soudem.427 Tato návrhová oprávnění 

jsou věcně totožná s oprávněními okresního státního zastupitelství, vyjma aktivní legitimace 

k podání návrhu na svěření dítěte do přechodné pěstounské péče, kterou státní zastupitelství 

                                                           
424 viz ust. §76a o.s.ř, § 76 o.s.ř., § 13a zospod, po lednu 2014 viz  ust. § 452 z.z.ř.s., viz podrobně kapitola 5.2 

této práce 
425 viz ust. § 13a odst. 5 zospod , viz tamtéž kapitola 5.2 této práce  
426 viz ust. § 68 zospod 
427 viz ust. § 13a zospod , viz blíže kapitola 5.3. této práce  
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nedisponuje.428 Do všech těchto řízení však státní zastupitelství vstupuje a je rovným 

účastníkem řízení se všemi procesními právy a povinnostmi. 429 

Pokud tato výchovná opatření vedla k nápravě v chování dítěte či jeho rodinných 

poměrů, je oprávněn orgán obce s rozšířenou působností podat návrh k soudu na zrušení 

tohoto výchovného opatření.  

 Rovněž OSPOD poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí, aby bylo 

dosaženo vynucení povinnosti uložené soudem, také by měl působit na povinného, aby se 

soudnímu rozhodnutí podrobil dobrovolně.430 Úřad obce s rozšířenou působností je povinen 

dítěti, které se účastní výkonu rozhodnutí, poskytnout potřebné vysvětlení nastalé situace a 

vysvětlit mu jeho práva a povinnosti. Také tento orgán podává soudu návrh na vydání 

předběžného opatření, kterým bude zatímně rozhodnuto o změně výchovných poměrů dítěte. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn posoudit, zda je nutné podat 

návrh na právní úpravu poměrů k dětem, které byly rodiči předány přímo bez rozhodnutí 

soudu do péče jiných osob mající zájem se o ně dlouhodobě či trvale postarat. Pokud tedy tyto 

osoby fakticky pečující o nezaopatřené děti a návrh soudu na svěření dítěte do své péče 

nepodají, má povinnost učinit tak právě OSPOD. 431Toto oprávnění brání tak nejistému 

právnímu postavení dítěte a jeho nových pečovatelů. Navíc veřejná moc reprezentovaná 

nezávislým soudem je garantem vhodnosti a nezávadnosti nového výchovného prostředí. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností podává také vyjádření k soudu v řízení o osvojení 

nebo o pěstounské péči. 432 Pokud však byla náhradní rodinná péče zprostředkována krajským 

úřadem, podává toto vyjádření krajský úřad.  

OSPOD však vždy podává návrh na svěření dítěte do tzv. předpěstounské péče a do 

péče budoucích osvojitelů za situace, kdy je dítě umístěno v pěstounské péči na přechodnou 

dobu, v ústavu, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Se souhlasem rodičů může 

být do předpěstounské péče výhradně nyní již rozhodnutím soudu svěřeno i dítě, které bylo 

přímo rodiči předáno pěstounům bez jeho pobytu v ústavním zařízení na základě jakéhokoliv 

právního důvodu.  

Před účinností NOZ vždy však orgán obce s rozšířenou působností nesl informační 

povinnost vůči soudu a to ve lhůtě do 15. dnů po vydání svého rozhodnutí o této zatímní péči. 

Žadatelé o osvojení či pěstounskou péči musí být evidováni u příslušného krajského úřadu.  

                                                           
428 Podrobně kapitola 6.2. 
429 Viz tamtéž  
430 viz ust. § 272 až ust. § 273a o.s.ř.  
431 např. přímé svěření dítěte jeho rodiči prarodičům, sourozencům apod.  
432 viz ust. § 45d zor  



Strana  (celkem 271)   / 147 

433 OSPOD také přijímal prohlášení o souhlasu rodičů s osvojením dítěte.434 Podle NOZ tak 

rodiče mohou a musí činit již jen před soudem.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností i Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

mohou kdykoliv prověřit, zda nedošlo ke změně skutečností na straně rodičů nebo jiných 

příbuzných dítěte, kteří jsou schopni převzít dítě do své péče. Pokud tedy nastanou tyto nové 

skutečnosti, provede se nové řízení. Zde je uplatněna zásada sanace původní rodiny. Otázkou 

je, zda je nové řízení vždy v zájmu dětí, v jaké době je iniciováno, když zákon žádné lhůty 

nestanoví a zda změna prostředí i s ohledem na předchozí zkušenost dítěte, tedy jeho návrat 

do biologické rodiny, je vždy jednoznačně pozitivní.435 Ani při tomto rozhodování by soud 

neměl v případě složitějších věcí opomenout vyhotovení znaleckých posudků, které pomohou 

soudu při rozhodování analyzovat osobnost dítěte, jeho rodičů i vztahů mezi nimi a vhodnosti 

budoucího výchovného prostředí.  

OSPOD také koná v novém prostředí, kam bylo dítě svěřeno, pravidelné sociální 

šetření, a to nejméně jednou za 3 měsíce v počátečním období prvního půlroku, potom se 

může interval kontrol prodloužit až na šest měsíců.436 Jiná je ovšem situace, pokud byl nad 

nezletilým dítětem i jeho sourozenci nařízen dohled jako forma výchovného opatření, potom 

je tedy tato kontrola daleko častější a intenzivnější. 

7.6.4. Zprostředkování NRP  

Velmi výraznou roli však hrají OSPOD při zprostředkování osvojení a pěstounské 

péče, kdy vyhledávají vhodné děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném 

prostředí, ale také vhodné žadatele. Úspěšné zprostředkování je prvním krokem v procesu 

vzniku náhradní rodinné péče, bez něhož by nemohlo dojít ke vhodnému spojení a setkání 

budoucích rodičů a potřebných dětí. Tato role by měla vždy a pouze příslušet pouze státu a 

jeho orgánům, i ve světle přijatých mezinárodních úmluv, aby nedošlo ke komercionalizaci 

celé záležitosti, obchodování s dětmi za účelem osvojení nebo i trestné činnosti. Pouze stát 

disponuje kontrolními, poradními i sankčními nástroji, aby mohl eliminovat rizika s touto 

činností spojená.  

V současné době je kritizováno NNO ust. § 798 NOZ, podle něhož nesmí nikdo získat 

z činností souvisejících se zprostředkováním osvojení nepatřičný zisk. Domnívám se, že 

ustanovení veřejnoprávních norem, konkrétně v ust. § 169 trestního zákoníku upravující 

přečin svěření dítěte do moci jiného, jednoznačně toto jednání staví do trestní roviny, když 

                                                           
433 Viz kapitoly 1.2.16.  této práce – péče před osvojením 
434 viz ust. § 19 odst. 3 zospod  
435 viz ust. § 19 odst. 5 zospod  
436 viz ust. § 19 odst. 6 zospod  
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výslovně zakazuje svěřit za odměnu dítě do moci jiné osoby za účelem adopce nebo pro jiný 

obdobný účel, když mezi kvalifikované skutkové podstaty náleží páchat tuto činnosti 

organizovaně, opakovaně, spáchat touto činností těžkou újmu na zdraví a získat pro sebe či 

jiného značný prospěch.   

Velmi důležité je také kogentní ustanovení § 19a odst. 2 zospod, které stanoví, že 

zprostředkování osvojení nesmí realizovat nikdo jiný, než jsou orgány sociálně právní 

ochrany dětí.  Jelikož účinnost NOZ nijak nesouvisí s účinností či novelizací nového trestního 

zákoníku, ani dnes již významně novelizovaného zospod, který jako akt práva veřejného na 

výslovně soukromoprávní NOZ vhodně navazuje, mám za to, že obava NNO o 

komercionalizaci osvojení není na místě. Naopak NOZ svým jednoznačným preferováním 

role soudu zejména při osvojení, zabraňuje těmto praktikám. Pokud je mi známo, ani 

v posledních dvaceti pěti letech nebyla na našem území zjištěna organizovaná skupina 

zabývající se trestnou činností v souvislosti s osvojováním dětí. 437 

Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče v České republice zajišťují krajské 

úřady. Osvojení dětí z České republiky do ciziny nebo dětí z ciziny do naší republiky 

zajišťuje Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně, žádný jiný subjekt by 

tedy, byť skrytě, se zprostředkováním NRP zabývat neměl.  Rovněž tak matriková evidence 

dětí je u nás již od narození dlouhodobě zavedená. Problematická je povinná registrace 

v pediatrické ambulanci, která není jednoznačně dána.  

Náhradní rodinná péče se zprostředkovává jen na žádost fyzických osob, které mají 

zájem osvojit dítě nebo se stát pěstouny. Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec 

- občan států Evropské unie, který pobývá na území našeho státu podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie či má podle z.č. 

326/1999 Sb. povolen pobyt dle zákona o pobytu cizinců na území ČR po dobu nejméně 365 

dnů. Žádost se podává u místně příslušného orgánu obce s rozšířenou působností podle místa 

trvalého bydliště žadatele.  

NOZ ani Zospod však nevylučují, aby se žadatelé o osvojení či pěstounskou péči 

obrátili na příslušný soud i bez realizovaného zprostředkování státními orgány.  

Zprostředkování shora uvedenými správními orgány se také neprovádí, pokud rodiče 

dali souhlas k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým již předem určeným osvojitelům. 

V praxi se jedná o případy, kdy již mohou být mezi budoucími osvojiteli a dítětem vytvořeny 

úzké vazby a osvojení bude ku prospěchu dítěte. Druhým případem, kde není nutné ani 

vhodné osvojení zprostředkovat, je osvojení dítěte partnerem biologického rodiče dítěte či 
                                                           
437 zjištěno z údajů Nejvyššího státního zastupitelství v Brně , viz http: www.nsz.cz , dostupné online 

http://www.nsz.cz/
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osvojitele, který s dítětem již určitou dobu sdílí společnou domácnost, dítě vychovává a 

fakticky tak plní již rodičovskou roli. Dítě je tedy osvojováno manželem rodiče dítěte nebo 

pozůstalým manželem po rodiči nebo osvojiteli dítěte. I toto ustanovení438 je zcela v zájmu 

dítěte a zajišťuje ochranu již vzniklých vztahů.  

Avšak i v těchto případech je nezbytné, aby se OSPOD vyjádřil ke vhodnosti osvojení 

a případně uskutečnil sociální šetření za účelem zjištění všech skutečností důležitých pro 

rozhodnutí, z nichž poté bude soud vycházet.  

V případě pěstounské péče zprostředkování neprovádí, pokud již návrh na svěření 

dítěte do náhradní rodinné péče podala dítěti blízká nebo příbuzná fyzická osoba. I v tomto 

případě je však OSPOD oprávněn a povinen zjistit vhodnost rodinného prostředí i osob 

budoucích pěstounů formou objektivního sociálního šetření.  

Obecní úřady obce s rozšířenou působností vyhledávají děti vhodné pro náhradní 

rodinnou péči, jakož i vhodné osvojitele a pěstouny. Poté je založena spisová dokumentace 

dítěte pro účely zprostředkování NRP a to na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny 

v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. 439
 

Ve spisové dokumentaci dítěte jsou uvedeny veškeré náležitosti  :  

 osobní údaje dítěte 

 doklad o státním občanství, povolení nebo hlášení k trvalému pobytu na území ČR, 

nebo doklad o podání žádosti na zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, 

 údaje o sociálních poměrech dítěte, rodičů, sourozenců a prarodičů 

 doklady že je dítě právně volné pro osvojení  

 rozhodnutí příslušných orgánů o výchově dítěte, pokud bylo vydáno 

 zprávu o zdravotním stavu a vývoji dítěte 440 

 

Veškeré shora uvedené informace jsou bezodkladně poskytnuty krajskému úřadu.  

 

U žadatele vyžaduje do spisové dokumentace obecní úřad obce s rozšířenou působností :  
                                                           
438 viz ust. § 20 odst. 3 zospod  
439 Tato spisová dokumentace je OSPOD založena vždy ex lege, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností 

podává k soudu návrh na rozhodnutí  

 o splnění podmínky osvojení spočívající v nezájmu o dítě 

 na omezení, zbavení či pozastavení RZ 

 na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy  

 na svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo na prodloužení či 

zrušení tohoto předběžného opatření 

 na svěření dítěte do PP na přechodnou dobu  nebo pokud bylo jinak zahájeno toto řízení ( ex 

officio, nebo návrhem jiného účastníka řízení) 
440 Viz ust. § 21 odst. 4 zospod písm. a) až f) zospod  
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 žádost s uvedenými údaji jako je jméno, příjmení, datum narození, místo 

trvalého pobytu,  

 doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu  

 opis rejstříku trestů vyžádaný obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

v elektronické podobě  

 zprávu o zdravotním stavu předloženou žadatelem  

 údaje o ekonomických, sociálních a majetkových poměrech 

 souhlas s případným uvedením do evidence žadatelů pro osvojení dítěte 

z ciziny  

 souhlas s účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny  

 stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o 

zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče 

 vyjádření jiného krajského úřadu, pokud již žadatel v minulosti uzavřel dohodu 

o výkonu pěstounské péče, neboť již zdárně pečuje o děti svěřené mu do 

pěstounské péče 441   

Jsou- li údaje o dětech i žadatelích kompletní, postoupí neprodleně kopii spisové 

dokumentace krajskému úřadu. Žadatel může být z evidence vyjmut, když vezme svou žádost 

zpět či na výzvu obecního úřadu obce s rozšířenou působností nedoloží doklady potřebné 

k vedení spisové dokumentace. 442 

 

7.6.5. Aktuální problematika agendy OSPOD  

Hlavní těžiště sociální práce s dětmi a jejich rodinami tedy spočívá výhradně na 

orgánech sociálně-právní ochrany na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

Celkem se jedná o 244 obcí a městských částí s asi 1 820 pracovníky. V současné době již je 

nezbytné vysokoškolské vzdělání sociálních pracovníků. Činnost orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí je v současné době charakterizována nejednotným přístupem a postupy při řešení 

případů a obtížnou možností přezkumu těchto postupů.  

Podle analýzy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z roku 2009 jsou orgány 

sociálně-právní ochrany dětí personálně poddimenzovány a nemají dostatečné nástroje pro 

řešení problémů v podobě funkční sítě služeb, kterou by bylo možno využít pro realizaci 

opatření sociálně-právní ochrany dětí.   

                                                           
441 viz ust. § 21 odst. 5 písm. a) až g) zospod  
442 ust. § 21 odst. 7 písm. a),b) zospod  
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Na systémové nedostatky v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

poukázal také expertní tým ministra práce a sociálních věcí, zejména na neexistenci nástroje 

pro účinné vyhodnocení míry ohrožení dítěte, závazných postupů práce, které se zaměří na 

včasnost řešení efektivního systému předávání informací mezi všemi subjekty, které 

přicházejí do styku s dítětem a orgány sociálně - právní ochrany dětí.443   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
443 Srov.důvodová zpráva k zospod dostupná na http://www.pestounska-pece.cz/content/duvodova-zprava-k-

novele-zakona-35999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti, s.4 

http://www.pestounska-pece.cz/content/duvodova-zprava-k-novele-zakona-35999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti
http://www.pestounska-pece.cz/content/duvodova-zprava-k-novele-zakona-35999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti
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8. Evropský soud pro lidská práva  

8.1. Základní práva a jejich ochrana v EU  

ESLP sice přímo svými rozhodnutími práva a povinnosti účastníků rodinně právních 

vztahů nezakládá, nemění či neruší, nicméně svým pojetím významně do soukromoprávní 

sféry účastníků řízení může zasáhnout konstatováním porušení základních lidských práv. 

V našem právním řádu vlivem rozhodnutí ESLP444došlo např. ke změně přístupu soudů 

nižších stupňů v nařizování ústavní výchovy, když musí být vyčerpány mírnější represivní 

opatření a také primárně bytové poměry nejsou považovány za důvod odebrání dětí z rodiny, 

když tento postup byl porušením práva na rodinný život stěžovatelů.   

Jedním z hlavních cílů Rady Evropy je rovněž odstraňování právních bariér a rozdílů 

mezi jednotlivými členskými státy Evropské Unie. Každý stát by tak měl podléhat režimu 

obecných právních principů deklarovaných v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Na rozdíl od práva mezinárodního se ve veřejném právu většiny 

evropských zemí užívá koncepce základních práv, která v sobě zahrnuje nejenom základní 

práva na ochranu lidského života a osobnosti, ale také stále se rozšiřující okruh práv 

politických, sociálních, kulturních, i ekonomických. V evropském právu tvoří základní pilíř 

systém Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, o nějž se opírá i 

komunitární právo a lucemburská jurisdikce. V oblasti základních sociálních práv je základní 

smlouvou Evropská sociální charta.  

8.2.Vznik ESLP 

Evropský systém ochrany lidských práv spojený s činností Rady Evropy a Evropského 

soudu pro lidská práva je z materiálního hlediska orientován především na ochranu lidského 

života a osobnosti, na ochranu osobní svobody a na ochranu pluralismu a toleranci v určitých 

vztazích.445 

Evropský soud pro lidská práva byl zřízen na základě čl. 19 Úmluvy Rady Evropy, o 

ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění Protokolu č. 11 ze dne 1.11.1998 446, 

k zajištění plnění závazků přijatých touto dohodou. Soud prošel dlouhým vývojem, než se stal 

odděleným, nezávislým a nestranným mezinárodním soudem regionálního charakteru.447 Je 

sborem soudců volených Parlamentním shromážděním Rady Evropy, kteří jsou uznávanými 

právními autoritami ve svém členském státě. Soudci nesmějí zastávat funkci ve svém 

                                                           
444 Např. Wallovi proti ČR, Havelka proti ČR, viz přílohy této práce, vybraná rozhodnutí ESLP  
445 srov. tamtéž, s. 490 
446 vyhlášení ve sbírce zákonů č.209/1992 Sb., 243/1998 Sb.,  
447 podrobněji Prouzová, A.: Evropský soud pro lidská práva, Linde, Praha, 2004, s. 17, s.19 
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domovském státě a také nerozhodují o případech, kde je stěžovatelem občan jejich státu pro 

možný konflikt zájmů.448   

8.3. Principy soudního řízení  

Sídlem soudu je francouzský Štrasburk, tj. sídlo Rady Evropy. Zabývá se stížnostmi 

proti těm státům, které uznali jeho jurisdikci. Stěžovateli může být každá fyzická osoba, 

nevládní organizace či skupiny jednotlivců, které se cítí být poškozenými v důsledku porušení 

práv přiznaných Úmluvou Rady Evropy. Na soud se také může obrátit každý smluvní stát 

nazvaný Vysoká smluvní strana Úmluvy, s tvrzením údajného porušení ustanovení Úmluvy a 

jejích protokolů jiným státem. Vysoké smluvní strany jsou zastupovány vládními zmocněnci, 

kteří jsou asistováni advokáty nebo poradci. Fyzické osoby, pokud jsou individuálním 

stěžovatelem vůči státu, tj. staly se obětí porušení práv garantovaných jí úmluvou, nevládní 

organizace nebo skupiny jednotlivců, ty se mohou před soudem hájit samy, nebo 

prostřednictvím svého právního zástupce na základě plné moci.449 

Vliv německého a francouzského vnitrostátního práva v právu evropském způsobil, že  

nejčastějšími interpretovanými a aplikovanými obecnými právními principy jsou :  

 princip rovnosti,  

 princip potřebnosti  

 princip vhodnosti  

 princip legality tj. princip vázanosti právem a zákony  

 princip omezené volnosti rozhodování  

 princip odpovědnosti státních a správních orgánů  

 princip proporcionality  

 princip legitimního očekávání. 

V posledních letech je důraz při rozhodování ESLP kladen na poslední dva principy, když 

se jedná o velmi produktivní principy soudcovského práva, přičemž princip proporcionality je 

založen na tom, že újma způsobená základním právům nesmí být nepřiměřená ve vztahu 

k zamýšlenému cíli, tedy že opatření omezující základní práva a svobody nesmějí při kolizi 

s veřejným zájmem, svými negativními důsledky přesahovat pozitiva, která představuje 

veřejný zájem na těchto opatřeních. Tato zásada přiměřenosti byla převzata z německého 

ústavního práva, na základě níž mohou být občanům uloženy jen ty povinnosti, které jsou 

                                                           
448 tamtéž, s. 22, dále např. Hendrych, D., a kol. : Správní právo obecná část, C.H.Beck, Praha, 2005, s. 446 
449 viz Prouzová, A.: Evropský soud pro lidská práva, Linde, Praha, 2004, s. 28 
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nutné pro dosažení veřejného zájmu450, přičemž princip legitimity představuje zobecnění 

právní jistoty jako takové.451  

 Obecně lze principy právního státu dělit na tzv. materiální záruky, mezi něž patří 

ochrana důvěry, zákaz dvojího trestání, zákaz retroaktivity zákonů, zásada právní jistoty, 

zásada přiměřenosti, zásada rovnosti, zásada určitosti, zásada zákonnosti státní správy a 

procesní záruky, mezi které náleží nárok na slyšení před soudem, právo nahlížet do spisů, 

zásada mlčenlivosti při právním poradenství. 452             

8.4. ESLP a  ČR 

Dne 21.2.1991 byla v Madridu podepsána ČSFR Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod, sjednaná v roce 1950, ve znění protokolu č. 3, 5, 8, která se stala součástí 

našeho právního řádu pod č. 209/1992 Sb. jako sdělení federálního ministerstva zahraničních 

věcí a pod č. 243/1998 Sb., platná ve znění z.č. 41/1996 Sb. 

8.5. Základní skupiny lidských práv garantovaných Úmluvou 

Lidská práva garantovaná Úmluvou lze rozdělit na dvě základní velké skupiny podle 

objektu požívajícího ochrany a to na jednak práva nedotknutelná obsahující absolutní zákaz 

jejich suspendování a ostatní práva, která podléhají běžnému právnímu režimu ostatních 

lidských práv. Tato jsou v podstatě způsobilá k tomu, aby byla dočasně pozastavena či 

omezena. 453 

Z věcného hlediska lze rozdělit lidská práva na čtyři základní kategorie na : 

1) lidská práva směřující k ochraně lidského života a důstojnosti, která jsou 

považována za nezadatelná a nezcizitelná, jako je právo na život, zákaz trestu smrti, mučení, 

otroctví, nevolnictví a nucených prací, která garantují nedotknutelnost lidské osobnosti.  

2) záruky právního charakteru a procedurální povahy příznačné pro právní stát, jako je 

právo na svobodu a osobní bezpečnost, právo na spravedlivý proces, zákaz trestu bez zákona, 

právo na účinné prostředky nápravy, právo na odvolání v trestních věcech, odškodnění za 

nezákonné odsouzení, zásada ne bis in idem, apod.  

3) do třetí skupiny potom patří práva chráněná a taxativně uvedená v jednotlivých 

článcích Úmluvy. Jde o práva zajišťující nedotknutelnost soukromého života jednotlivce a 

jeho duchovní, profesní a sociální seberealizaci. Mezi tuto skupinu patří právě právo 

jednotlivce na ochranu rodinného a soukromého života, jakož i obydlí a korespondence, dále 

právo muže a ženy uzavřít manželství a založit rodinu, rovnost manželů mezi sebou a ve 

                                                           
450 podrobněji Šišková, A.: Dimenze ochrany lidských práv v EU, Aspi Publishing, s.r.o., Praha, 2003, s.73 
451 srov. Hendrych, D., a kol. : Správní právo obecná část, C.H.Beck, Praha, 2005, s. 508 
452 např. Grygar, J.: Ochrana základních práv v Evropské Unii, IFEC Praha, 2001, s. 24-25 
453 tamtéž, s. 112 
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vztahu ke svým dětem, svoboda volnosti pohybu a volby pobytu včetně svobody opustit svou 

zemi, zákaz vyhoštění z vlastní země, zákaz kolektivního vyhoštění cizinců, právo na 

vzdělání, aj.  

4) Politická práva a svobody zajišťující pluralismus, demokracii a toleranci v životě 

společnosti, kam náleží právo na svobodné volby, svoboda projevu, shromažďovací a 

sdružovací, svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání. 454          

  8.6. Právo na rodinný a soukromý život  

Čl. 8 Úmluvy garantuje právo na respektování rodinného a soukromého života, kdy 

dle odst. 1 tohoto článku má každý právo na respektování svého soukromého a rodinného 

života, obydlí a korespondence a dle odst. 2 tohoto článku státní orgán nemůže do výkonu 

tohoto práva zasáhnout kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a kdy je to nezbytné 

v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, 

předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a 

svobod jiných.    

Z hlediska čl. 8 této Úmluvy nelze již hovořit o rodině v užším pojetí, nýbrž o 

rodinném společenství v širším významu, tak jak je dnes známe. Může jít o osoby žijící 

v manželství nebo i v jiných formách soužití,  vychovávající vlastní děti či děti z předchozích 

vztahů, či o osoby žijící v neúplných nebo doplněných rodinách ve dvou či třech generačních 

seskupeních, tedy i vzdálenější členy rodiny.    

Stěžejním algoritmem zkoumání je otázka, zda byl dotčen rodinný život stěžovatele, 

zda došlo k zásahu do jeho rodinného života a byl - li tento zásah legální, legitimní a 

proporcionální. Konkrétně v případě nařízení ústavní výchovy dětí stěžovatelů byl hledán  

substantivní aspekt, tedy ta skutečnost, zda rodina dostala pomoc od státu, zda je odebrání 

poslední možností řešení v rámci zákonem daných prostředků a procesní aspekt spočívající v 

zachování procesních práv účastníků řízení, slyšení dětí před soudem aj.  

Vždy musí být na základě principu proporcionality zjištěno, jestli je rozhodnutí 

v zájmu dítěte, je-li odebrání až nejkrajnějším řešením, kdy všechny ostatní možnosti již byly 

vyčerpány a selhaly. Odebrání v omylu by mělo být tolerováno, pokud existují závažná 

podezření o týrání, zanedbávání či zneužívání dítěte, a pokud příslušné orgány mají 

opravdové a rozumné obavy o bezpečí dítěte, což je akceptováno současnou judikaturou jako 

legitimní postup.   

ESLP v posledních letech ve sporech o nezletilé děti zcela jasně konstatoval, že je 

zvlášť důležité, aby odpovědné orgány konaly rychle, jinak hrozí nebezpečí, že se vztah mezi 
                                                           
454 tamtéž podrobněji s. 113-114 
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rodičem a dítětem nevratně naruší a obnovení vztahu již nebude možné. Základní právo na 

nerušený rodinný život chrání rodiče dítěte na přijetí opatření ze strany státních orgánů 

směřujících k obnovení soužití s dítětem v co nejkratší době, s ohledem na skutečnost, že 

prostý běh času může vést k nenapravitelným důsledkům pro vztahy mezi dětmi a rodičem, se 

kterým nežije.  

            8.7. Kontrolní mechanismus dodržování lidských práv  

Hlavní potenciál Evropské úmluvy nespočívá v rozsahu chráněných práv, ale zejména 

v jejím kontrolním mechanismu, který zabezpečuje efektivní prosazení hmotně právních 

ustanovení Evropské úmluvy o LP.455 Štrasburský systém svým širokým pojetím a využitím 

patří k nejvíce využívaným kontrolním mechanismům v oblasti lidských práv na světě vůbec, 

drží primát v počtu přijatých, registrovaných a projednaných stížností, jakož i vynesených 

rozsudků. Právo podat individuální stížnost je přiznáno každé fyzické osobě, nevládní 

organizaci i skupině jednotlivců, kteří se domnívají, že došlo k porušení jejich práv smluvní 

stranou. Dokonce je přímá legitimita přiznána i osobám, které náš právní řád nepovažuje za 

plně svéprávné tj. nezletilým i duševně nemocným. 456 

  8.8. Výkon rozsudku soudu a dohledu nad ním  

Rozsudek ESLP představuje konečný a právně závazný způsob meritorního vyřízení 

stížnosti. Vyznačuje se deklaratorní povahou a přenechává jeho výkon smluvním stranám 

ovšem bez nařízení bližších prostředků nápravy, které zcela ponechává v kompetenci 

příslušných justičních či správních orgánů prostřednictvím jejich právních mechanismů.457 

Tyto vnitrostátní prostředky nápravy by měly odstranit trvající negativní následky ve 

vztahu ke stěžovateli a zabránit tak opakování stejného charakteru porušení práv 

v budoucnosti. Jednak tak může jít cestou individuálních opatření, zejména restitucí.458 

Všeobecná opatření již vyžadují radikální zásahy do konstrukce vnitrostátního právního 

mechanismu, zejména při existenci obdobných stížností většího množství, ať změnou národní 

legislativy, či přijetím jiných právních norem, jak se stalo konkrétně v ochraně rodinně 

právních vztahů v ust. § 46 odst. 1 zor ve znění účinném od 1.1.2013 a poté v ust. § 971 odst. 

3 NOZ.  

 

 

 

                                                           
455 viz Šišková, N.: Dimenze ochrany lidských práv v EU, Aspi Publishing,s.r.o.,Praha, 2004, s.115 
456 tamtéž, s. 119 
457 blíže tamtéž, s. 124 
458 tamtéž, s. 126 
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9. Zahraniční exkurz  

Zahraniční právní úpravy jsem zvolila tak, aby byl patrný rozdíl v právním vývoji 

zemí v naší bezprostřední sousední blízkosti, s nimiž nás pojí společná historie i původní 

společná právní úprava, jako je Slovensko.   

Dalším státem byla zvolena Bulharská republika, která řešila podobné problémy 

s deinstitucionalizací výchovy dětí a jejíž právní úprava v oblasti rodinného práva je podobná 

naší či slovenské úpravě, ale již bulharský zákon na ochranu dítěte (obdoba našeho či 

slovenského zospod) vykazuje odlišné prvky v účasti státu v oblasti NRP na sociálně právní 

ochraně dětí a to řadou státních orgánů a jejich kompetencí, které jsou však zastřešeny 

centrálním orgánem. 

Velmi odlišnou právní úpravu vykazuje Velká Británie, jejíž pojetí pěstounské péče se 

stalo částečně inspirací a zdrojem současné právní úpravy PP v ZOSPOD. Anglická právní 

úprava je všeobecně známá a mnohokrát v odborné literatuře citována. Nicméně aplikace 

anglosaského práva a přístupu v našich podmínkách má svá úskalí. Rušení ústavních zařízení 

v Anglii se ukázalo i v určitých ohledech předčasným a kontraproduktivním. 

9.1. Slovenská právní úprava  

9.1.1.  Prameny právní úpravy   

Prameny právní úpravy náhradní rodinné péče a sociálně právní ochrany dětí jsou na 

Slovensku podobně jako u nás upraveny z. č. 36/2005 sb.z. SR o rodině, účinným od 11. 2. 

2005, který nahradil zor, a kde jsou vymezeny jednotlivé formy náhradní rodinné péče. 

Hmotně právní ustanovení SZOR vycházejí z principů ÚPD.  

Ačkoliv tedy po rozpadu našeho společného státu vyšlo Slovensko ze stejné právní 

úpravy, již záhy v roce 1993 byl přijat zákon o školských zařízeních č. 279, v němž byla 

prvně institucionalizována nová forma profesionální náhradní výchovy v rodině. V roce 1998 

je přijat zákon o sociální pomoci č. 195/1998 z.z., který ve svém ust. § 29 upravuje zvláštní 

zařízení pro výkon PP.  

Dalším pramenem práva je  z.č. 305/2005 Sb.z. SR o sociálně právní ochraně dětí a o 

sociální kuratele, jenž je obdobu našeho ZOSPOD. Hmotné zabezpečení pěstounské péče 

upravuje z.č. 627/2005 sb.z. SR o příspěvcích na podporu náhradní péče o dítě. Hlavními cíli 

těchto nových právních úprav bylo vytvořit menší dětské domovy rodinného typu, zkvalitnit 

sociální práci s rodinou s ohledem na její sanaci, jakož i uvedení v život nových forem NRP.  

9.1.2. Orgány státní správy a NRP  

Do roku 1996 byl systém péče o děti mimo své biologické rodiny řízený stejně jako u 

nás třemi ministerstvy. V souladu se z.č. 222/1996 Sb. o organizaci místní správy, veškerá 
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ústavní zařízení pečující o osoby mladší 18. ti let přešla do správy Ministerstva práce, 

sociálních věcí a rodiny SR. Prostřednictvím centrálního státního orgánu Ústředí práce, 

sociálních věcí a rodiny má tak stát efektivnější nástroje k řízení a koordinaci sociálně právní 

ochrany dětí. Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny řídí, kontroluje, koordinuje a metodicky 

usměrňuje výkon sociálně právní ochrany dětí prostřednictvím úřadů práce, sociálních věcí a 

rodiny. V oblasti NRP vypracovává koncepce ústavní péče. Sjednocení tak umožňuje 

kontinuální a systematickou práci s dítětem v celé oblasti náhradní výchovy 459.  

 Organizaci spod a sociální kurately SR tedy vykonávají jednak státní orgány, což jsou 

MPSVaR, dále orgány spod a sociální kurately při úřadech práce, sociálních věcí a rodiny, 

Centrum pro mezinárodně právní ochranu dětí a mládeže (obdoba našeho ÚPMOD)  a orgány 

samosprávy: obec, vyšší územní celek, jakož i akreditované  subjekty a jiné  právnické nebo 

fyzické osoby, které vykonávají opatření podle ust. § 10 ZOSODSK.  

V oblasti NRP tyto orgány vedou seznamy vhodných osob pro výkon NRP osvojení i 

PP, jakož i dětí vhodných do umístění NRP, realizují právní, sociální a výchovné poradenství 

v oblasti NRP, realizují přípravu vhodných zájemců, ale i přípravu vhodných dětí,460 na rozdíl 

od naší úpravy, kdy plošně nejsou děti pro NRP připravovány vhodným poradenstvím, terapií, 

apod. Také odlišně od ČR mohou NRP zprostředkovávat i akreditované subjekty, tedy i NNO.  

Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů je zajišťována přímo Úřadem práce, 

sociálních věcí a rodiny, ospod, referátem poradensko-psychologických služeb. Žadatel 

rozhoduje sám o tom, kde přípravu absolvuje, což je opětovně odlišné od naší právní úpravy, 

kde žadatelé absolvují přípravu organizovanou příslušným krajským úřadem, kterou mohou 

vykonávat pověřené osoby dle zospod, tj. i NNO, jak je tomu v jednotlivých krajích.  

Dále úřady koordinují zprostředkování navázání osobního vztahu mezi dítětem a 

žadatelem o NRP, sepisují návrhy soudům ve věcech výchovy a výživy v souvislosti s NRP, 

rozhodují o předběžné pěstounské péči ve správním řízení, vykonávají funkci opatrovníka či 

poručníka a také jsou zřizovateli dětských domovů, v nichž vykonávají i kontrolní činnost.  

Obce a vyšší územní celky jako orgány samosprávy mají zřízeny své odbory sociálně 

právní ochrany a sociální kurately, které spolupracují se státními orgány při zabezpečování 

informovanosti žadatelů o NRP. Vytvářejí také podmínky pro náhradní rodiny, spolupracují 

                                                           
459 viz Holá, B.: Srovnání některých skutečností v oblasti NRP u nás a na Slovensku, In. Náhradní péče na 

Slovensku a její srovnání s ČR, dostupné na htpp://www.pestounskapece.cz/slovensko.php, citované dne  

12.5.2013, s.2-4 
460 viz ust. § 33 odst. 2, 3, 4  ZOSODSK  
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při realizaci programů a podpory NRP. Jsou rozhodující při terénních sociálních službách a na 

výkon sociálních služeb dostávají příspěvky ze státního rozpočtu. 461 

Velkou úlohu mají v SR v oblasti NRP i NNO, jež mohou získat akreditaci na výkon 

sociálně právní činnosti 462 a poté se mohou ucházet i o veřejné prostředky ze státního 

rozpočtu. Mezi nejznámější patří občanské sdružení Návrat, Rozum a cit, Dětský smích, 

Domov v rodině a Asociace náhradních rodin SR.  

V praxi to probíhá tak, že samospráva, která spravuje z rozpočtu finanční prostředky 

vymezené pro NRP, vyhlašuje výběrová řízení na zabezpečení sociální činnosti a tyto 

akreditované subjekty se přihlásí do veřejné soutěže, když příslušný orgán vybere vhodnou 

organizaci. Finanční prostředky jsou přitom účelově vázané na přijetí dítěte do náhradní 

rodiny, o němž musí rozhodnout věcně a místně příslušný soud, když stačí i forma 

předběžného opatření. 463  

9.1.3. Profesionální pěstounská péče  

Zcela odlišným institutem, který náš právní řád nezná, je zavedení tzv. profesionální 

náhradní výchovy v rodině vykonávané však na půdě ústavních zařízení. Již v roce 1993 byl 

přijat zákon č. 279 o školských zařízeních, v němž byla prvně institucionalizována nová 

forma profesionální náhradní výchovy v rodině. V letech 1996 až 1997 fungovalo již šest 

profesionálních rodin.464 V roce 1998 je přijat zákon o sociální pomoci č. 15/1998 z.z., spolu 

s prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Z.z., který ve svém ust. § 29 upravuje zvláštní zařízení pro 

výkon PP. V současné době je tato forma upravena v ZOSODSK a to ve 4. části tohoto 

zákona pojednávající o výkonu náhradní výchovy v zařízeních, kterými jsou kromě dětských 

domovů také dětská centra a resocializační střediska. Zřizovateli mohou být obce, vyšší 

územní celky i akreditované subjekty.    

Profesionální pěstouni jsou zaměstnanci dětského domova, o umístění dítěte do jejich 

rodiny nerozhoduje soud, ale ředitel dětského domova, který je právním zástupcem dítěte a 

rozhoduje o podstatných záležitostech dítěte. Dětský domov poskytuje profesionálním 

rodičům při péče o dítě odbornou pomoc. Opatrovníkem dítěte zůstává sociální pracovník 

příslušného orgánu obce, který tuto funkci vykonával již předtím. Profesionální rodičovství 

zaměstnanců dětských domovů je obdobou našeho institutu pěstounské péče na přechodnou 

                                                           
461 viz ust. § 87 až § 89 ZOSODSK 
462 viz ust. § 77 až § 86 ZOSODSK  
463 Decká, J.: Náhradná starostlivosť na Slovensku, a její srovnání s ČR s důrazem na NRP, dostupné na 

www.pestounskapece.cz/slovensko.php., citované dne 12.5.2013, dostupné též z 

http://pestounskapece.cz/slovensko.php,  
464 Erdelyová,  R., dvojmesačník o náhradnom rodičovství, dostupné z www.detskecentrum.sk/dokumenty, 

citované dne 12.5.2013 

http://www.pestounskapece.cz/slovensko.php
http://pestounskapece.cz/slovensko.php
http://www.detskecentrum.sk/dokumenty
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dobu. Jedná se však z právního hlediska o institucionalizovanou formu výchovy, nicméně 

z hlediska sociálně psychologického jde o rodinnou osobní péči, kterou pěstoun vykonává ve 

svém rodinném prostředí na základě pracovněprávního vztahu s ústavním zařízením.465 

Příprava profesionálních pěstounů trvá 60 hodin nebo 40 hodin podle získaného vzdělání 

pěstounů. Po úspěšném absolvování přípravy si dohodne profesionální pěstoun s ředitelem 

vybraného dětského domova konkrétní okolnosti výkonu PP a ředitelem tohoto zařízení jsou 

mu děti svěřeny do osobní péče pod supervizí ústavu.  

Ze strany NNO i pěstounů samých zaznívají však hlasy, že spolupráce s 

některými ústavy není vždy přínosná, jejich zástupci se spíše než na podporu zaměřují na 

kontrolu, vedení ústavu není pro pěstouny oporou či autoritou.466 Svěření dítěte je pouze 

dočasné, krátkodobé, pokud mu nebude zajištěna dlouhodobá NRP nebo nedojde ke zlepšení 

rodinné situace ve vlastní biologické rodině takovým způsobem, že bude umožněn jeho 

návrat. Pravomoci těchto pěstounů jsou velmi omezené. Dítě není svěřováno konkrétním 

fyzickým osobám, ale ústavnímu zařízení. K výkonu této péče není třeba rozhodnutí soudu, 

nedochází ke statusovým změnám na straně dítěte, ke změně jeho pobytu apod. Jeden 

profesionální rodič může mít ve své péči maximálně tři děti, v případě manželů pěstounů 

potom nejvýše dětí šest, když jedno dítě představuje poloviční pracovní úvazek.467  

V českém právu by pravděpodobně podobný institut mohl být upraven v z.č. 109/2002 

Sb., který by při výkonu ústavní výchovy v dětských domovech rodinného typu umožňoval 

dětem vyrůstat v malých heterogenních skupinkách rodinného typu se dvěma stálými 

kmenovými vychovateli.   

Dítě umístěné do dětského domova má výslovně zakotveno právo na styk se svými 

rodiči, prarodiči a sourozenci, když ředitel dětského domova dohodne s dětmi, které jsou 

schopny vyjádřit svůj názor, místo, čas, rozsah a způsob jejich setkávání, včetně pobytu dítěte 

u rodičů.468 Tato právní úprava je odlišná od našeho právního řádu, kde výslovně toto právo 

dítěte samotného není upraveno. Ředitel dětského domova je také oprávněn podat návrh na 

zrušení ústavní výchovy příslušenému soudu a to po dohodě s orgány sociálně právní ochrany 

dítěte.469 Toto oprávnění náš právní řád také ústavním zařízením nedává. Obě tato ustanovení 

                                                           
465 viz ust. § 52 odst. 1 písm. a), § 53 odst. 5,  ZOSODSK 
466 blíže Roháček, M.,: Profesionálna rodina v SR, In Sborník z III. Semináře o NRP, Brno, 2003, s.48 
467 blíže též Kerekešová, M.: Profesionální náhradní rodinná péče- šance pro mnohé děti v ústavní péči, In 

Sborník příspěvků z konference Dítě v systému náhradní rodinné péče, Brno, 2008, s. 7, citované dne 

15.5.2013,dostupné z http://www.pestouni.cz/pestouni/clanky/cz/29/sbornik-prispevku-ii-konference-dite-v-

systemu-nahradni-pece/  
468 ust. § 56 odst. 1 až 5, odst. 8 ZOSODSK 
469 viz ust. § 56 odst. 9 ZOSODSK 
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vidím jako přínosná pro dítě v souladu s ÚPD a mezinárodními akty, byť právní forma je 

neurčitá a také velmi záleží na osobnosti, erudici a vzdělání ředitele ústavního zařízení.    

9.1.4. Hmotné zabezpečení náhradní péče o dítě  

Na rozdíl od naší právní úpravy, je hmotné zabezpečení náhradní péče o dítě upraveno 

ve zvláštním č. 627/2005 z.z. Podle tohoto zákona jsou poskytovány příspěvky či sociální 

dávky při svěření nezletilého dítěte do osobní péče jiné fyzické osoby, než rodiče, dále při 

pěstounské péči, při poručnictví, při předpěstounské péči a také při svěření dítěte do péče 

fyzické osoby na základě předběžného opatření, pokud již byl soudu podán návrh na zahájení 

řízení o svěření dítěte. Soustavu příspěvku tvoří jednorázový příspěvek dítěti při jeho svěření 

ve výši 386 euro, příspěvek při zániku NRP ve výši 922 euro je určený na podporu 

osamostatnění se dítěte. Opakovaný příspěvek dítěti svěřenému do NRP je určen na podporu 

upokojení potřeb dítěte, zejména na úhradu jeho nákladů na výživu, výchovu, vzdělání a 

bydlení. Příspěvek náhradnímu rodiči je určen na podporu výkonu osobní péče.  Tato dávka 

činí 175,62 euro měsíčně. Zvyšuje se o 124,91euro, když pěstoun pečuje o tři a více dětí, u 

dítěte s těžkým zdravotním postižením náleží příspěvek vyšší. 470 

9.1.5. Právní úprava NRP na Slovensku  

 Zákon o rodině v části 2., v hlavě 3. definuje, že náhradní péčí je vícero speciálních 

uspořádání, na sebe vzájemně se navazujících a podmiňujících dočasných opatření, které 

nahrazují osobní péči rodičů o nezletilé dítě v případech, kdy ji rodiče nezabezpečují či ji 

nemohou zabezpečit.471 NRP je podle slovenského práva vždy institucionalizována 

rozhodnutím soudu, když náhradní péče o dítě, na základě které vznikají vztahy mezi dítětem 

a jinou osobou. Její obsah tvoří práva a povinnosti, které jsou vždy vymezeny zákonem nebo 

rozhodnutím soudu. Na rozdíl od našeho právního řádu je náhradní péče dělena na náhradní 

osobní péči, na pěstounskou péči a na ústavní péči. Soud je vždy při svém rozhodování, 

kterou péči zvolí, vázán především zájmem nezletilého dítěte. 472   

1)Náhradní osobní péče je upravena v ust. § 45 SZOR, když i podle slovenského práva 

je upřednostňována péče příbuzných osob. Tato forma vzniká výhradně rozhodnutím soudu, 

v němž je vymezen obsah vzájemných práv a povinností. Rodičům dítěte zůstává zachována 

vyživovací povinnost, o níž je soud vždy povinen rozhodnout, ale i právo na styk se svým 

dítětem, jakož i právo rozhodovat o podstatných záležitostech dítěte, což je shodné s NOZ. 

Svěření dítěte do společné péče manželů je upraveno obdobně jako u nás, stejně tak i zánik 

                                                           
470 viz ust. § 7 ost. 3 písm. a) až c) z.č. 627/2005 z.z.  
471 viz ust. § 44 odst. 1 SZOR  
472 viz tamtéž ust. § 44 odst. 2, 3 a 4 SZOR 
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tohoto institutu. Soud zruší toto svěřenectví jen z vážných důvodů, když jej o to osoba, které 

bylo dítě svěřeno, požádá, ale také tehdy, pokud je prokázáno, že dochází k zanedbávání péče 

o dítě. V případě úmrtí jednoho z manželů či rozvodu jejich manželství je právní úprava 

stejná jako u nás s důrazem na zachování kontinuity výchovného prostředí.   

2)Pěstounská péče  

Před přijetím slovenského zákona o rodině byla pěstounská péče upravena v z.č. 

265/1998 z.z. V SZOR byla zrušena PP kolektivního typu vykonávaná ve zvláštních 

zařízeních. Individuální PP zůstala zachovaná, když nezletilé dítě může být svěřeno do PP 

vždy, když jeho rodiče nezabezpečují či nemohou zabezpečit jeho péči a vyžaduje to jeho 

zájem. 

Soud může rovněž fakultativně svěřit nezletilého do předpěstounské péče, ale pouze se 

souhlasem jeho rodičů. Pokud pěstoun nepodá do tří měsíců po právní moci tohoto rozhodnutí 

návrh soudu na svěření dítěte do PP, dočasné svěření dítěte zanikne. 473 

Soud ve svém rozhodnutí vymezí rozsah práv a povinností pěstouna k dítěti.474 

Rovněž tak je možná společná PP manželů nebo jednoho z nich se souhlasem druhého. 

Pěstoun rozhoduje jen o běžných věcech dítěte, o podstatných věcech rozhodují jeho zákonní 

zástupci, či v případě nesouladu zájmů nezletilého s tímto rozhodnutím rozhodne na návrh 

pěstouna soud.475 I dítě má povinnost pomáhat v domácnosti pěstouna a podílet se případně na 

ní svým příjmem. Rodiče dítěte mají právo na styk s ním realizovaný na základě soudního 

rozhodnutí. Oproti našemu právnímu řádu soud vždy v řízení o PP rozhoduje o výživném pro 

dítě, když určí rodičům dítěte jeho konkrétní výši a datum splatnosti a současně jim uloží 

povinnost poukazovat výživné orgánu SPOD.476 Pěstounská péče zaniká stejnými způsoby, 

jako u nás, tj. dosažením zletilosti dítěte, smrtí dítěte či pěstouna, pravomocným rozhodnutím 

soudu o zrušení PP, rozvodem manželství při společné PP, rovněž tak z vážných důvodů, 

pokud došlo k zanedbání péče ze strany pěstouna nebo na základě jeho žádosti.  

 Na rozdíl od našeho právního řádu rozeznává slovenská úprava zánik PP také přímo 

ze zákona umístěním nezletilého do ochranné výchovy nebo nástupem výkonu trestu odnětí 

svobody, což je nepochybně přínosné opatření, které chrání pěstouna a jeho rodinu.477 Soud 

může na návrh dítěte nebo pěstounů prodloužit PP až na jeden rok po dosažení zletilosti 

                                                           
473 v ČR o PPP rozhodoval OSPOD, dle NOZ již jen soud 
474 viz ust. § 48 odst. 1) až  odst. 4) SZOR, naše soudy zpravidla obsah PP dle ustálené praxe nevymezují  
475 viz ust. § 50 odst. 1 SZOR 
476 o výživném pro dítě v PP rozhoduje soud v ČR až následně, rodič nese tuto povinnost vůči Krajské pobočce 

Úřadu práce, která je oprávněna ji též vymáhat, tato cesta usnadňuje výkon pěstounství  
477 důvodem je pravomocné odsouzení pro trestnou činnost, tento způsob zániku náš ZOR, ani NOZ nezná  
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dítěte.478 Smyslem tohoto ustanovení je zejména zájem společnosti na ukončení úplného 

středoškolského vzdělání.  

PP i osobní péče o dítě mají vždy přednost před ústavní péčí. Soud je vždy povinen 

přihlížet na zájem dítěte a jeho citové vazby k sourozencům s ohledem na jejich zachování. 479 

3) Poručnictví.  

Rovněž tento institut je upraven obdobným způsobem480, když je aplikován v situaci, 

kdy oba rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovských práv a povinností, nebo nemají 

způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. O poručnictví rozhoduje vždy soud a jeho 

účelem je zabezpečení výchovy dítěte, jeho zastupování, správa jeho majetku, popřípadě i 

osobní péče. Potom má poručník právo na příspěvky stejně jako pěstoun. Při výběru 

poručníka by měl soud vzít v úvahu přání rodičů, nebo někoho z příbuzných dítěte. Poručník 

je povinen vykonávat svou funkci řádně a v zájmu dítěte. O podstatných záležitostech 

rozhoduje soud, kterému po skončení poručnictví předkládá poručník závěrečný účet správy 

majetku nezletilého.  

4) Osvojení  

Slovenský zákon o rodině stejně jako NOZ vnímá osvojení jako institut výlučně 

soukromoprávního charakteru, který mění status dítěte. Vkládá do části 4. SZOR vedle určení 

rodičovství – mateřství i otcovství. Není tak upraveno v části zákona, která se zabývá NRP 

s prvky veřejnoprávními.  

Základní principy a definice osvojení jsou totožné s naší právní úpravou, když je 

osvojovanému dítěti zajištěno stejné právní postavení, jako kdyby se z osvojitele narodilo. O 

osvojení rozhoduje výhradně soud a to na návrh osvojitele. Osvojení musí být vždy ku 

prospěchu dítěte, mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl.481 

Souhlas rodičů s osvojením může být odvolán jen do doby, než je dítě svěřeno do 

předadopční  péče.  

Souhlas s osvojením musí udělit i nezletilý rodič.  Slovenské právní normy však jasně 

nestanoví, že souhlas matky by neměl být udělen dříve, než uplynutím šesti týdnů po jejím 

porodu v souladu s E. úmluvou o osvojení. Také samo dítě, pokud je rozumově vyspělé, by 

mělo s osvojením souhlasit. Bez souhlasu lze dítě osvojit tehdy, pokud rodiče nejméně šest 

měsíců neprojevili o dítě skutečný zájem nebo po dobu dvou měsíců od jeho narození 

neprojevili o dítě vůbec nějaký zájem, nebo když souhlasili s osvojením dítěte předem bez 

                                                           
478 ani tuto možnost náš právní řád nezná, pouze u ústavní výchovy   
479 ust. § 54 odst .1 až 6) SZOR 
480 je upraveno v ust. § 56 až ust. § 61 tamtéž  
481 není dána přesná věková hranice např. 16.ti let jako v NOZ či E.úmluvě o osvojení 
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vztahu k určitým budoucím osvojitelům. Před rozhodnutím soudu musí být obligatorně dítě 

svěřeno do předadopční péče trvající nejméně 9 měsíců na náklady budoucích osvojitelů.  O 

ní rozhoduje na návrh osvojitele výhradně soud. 482 V tomto rozhodnutí musí být uveden 

rozsah práv a povinností budoucích osvojitelů k dítěti. Pokud je osvojováno dítě v pěstounské 

péči, není třeba již je svěřovat do péče před osvojením, pokud tato doba dosáhla minimálně 9. 

ti měsíců. 483 

Osvojením zanikají práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho rodinou, když 

osvojenec vstupuje do rodinně právních vztahů v rodině nové a ponese příjmení po svém 

osvojiteli. Osvojitel se zapíše v matrice namísto rodiče dítěte na základě oznámení soudu 

příslušné matrice.  

Osvojované dítě má právo na informace o své původní rodině, které by mu měl 

zprostředkovat osvojitel. Oproti NOZ není určeno, kdy tomu má být. Na rozdíl od naší právní 

úpravy nerozlišuje SZOR osvojení nezrušitelné a zrušitelné, když zná pouze jeden druh 

osvojení. Zrušit osvojení však lze jen vážných důvodů a v zájmu dítěte do šesti měsíců od 

právní moci rozsudku o osvojení na návrh osvojence, osvojitele i z moci úřední bez návrhu. 

Zrušením osvojení vstoupí dítě do svých původních příbuzenských vztahů včetně změny 

svého příjmení.  

Slovenský právní řád nezná také osvojení zletilé fyzické osoby na rozdíl od NOZ.  

9.1.6. Zhodnocení slovenské právní úpravy  

Pozitivem slovenské právní úpravy je jednotný, komplexní a funkční systém exekutivy 

začleněný pod jedno ministerstvo, kterým je Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny.  

Dalším znakem je výrazná účast NNO na změně legislativy či na zprostředkování NRP, když 

příprava je určena i samotným dětem, nejenom žadatelům. Důraz je také kladen na 

participační práva dítěte a na zachování kontinuity rodinného prostředí a rodinných vazeb i 

k širšímu příbuzenstvu.  

Na Slovensku také lépe funguje terénní práce, když jejím cílem je vyhledávat 

ohrožené děti a ještě před jejich případným přemístěním zvážit jejich další osud 

s dlouhodobějším plánováním, zda je ponechat s pomocí státu v původní rodině či zda jim 

zajistit NRP. Děti do tří let nejsou svěřovány do klasických dětských domovů nebo 

kojeneckých ústavů.484 V SR je zabezpečena také finanční podpora vzdělávání rodin 

                                                           
482 v NOZ stejná úprava, v současné době u nás rozhoduje ve správním řízení OSPOD  
483 ust. § 103 SZOR  
484 od 1.1.2007 tak bylo u všech dětí do jednoho roku, od 1.1.2009 u všech dětí do 3 let věku v souvislosti 

s novelizacemi z.č. 305/2005 z.z. SR  
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v souvislosti s navrácením dítěte do původní rodiny. 485 Negativem může být zrušení tzv. 

kolektivní pěstounské péče, u nás dříve označované zvláštní zařízení pro výkon PP, když tzv. 

profesionální pěstounství vykonávané na půdě ústavů a pod jejich kontrolou někdy s sebou 

nese vznik těžko předvídatelných situací a vyžaduje vysokou míru profesionality a tolerance 

ze strany pěstounů i vedení ústavů. Postavení ředitele ústavního zařízení jako právního 

zástupce dětí vidím v praxi také jako problematické s ohledem na práva rodičů dítěte, pokud 

nemají omezenu či zbavenu rodičovskou odpovědnost.  

Stejně jako u nás je problémem nalézání vhodných romských pěstounů pro děti 

romského etnika, nicméně na Slovensku funguje více romských pěstounů, než u nás.  

Také na Slovensku není jednotně dána žádná procesní lhůta, kdy by mělo být 

rozhodnuto soudem o osvojení či o jiných formách NRP, což často vede ke zbytečným 

soudním průtahům tam, kde je již právní postavení dítěte nezpochybnitelné a kde by tato 

řízení měla být přednostními.  Slovenský právní řád nezná PP na přechodnou dobu, nezná tzv. 

ranou péči či terapeutickou péči. Zákon o sociálně právní ochraně dětí a sociální kuratele však 

ve svých mnohých ustanoveních pamatuje na zajištění sociální rehabilitace, resocializace, 

terapie či jiných podpůrných služeb určených rodinám původním i náhradním, ohroženým 

dětem a upravuje také hmotné zajištění dětí vycházejících z ústavní výchovy.  

 

9.2. Právní úprava NRP s prvky veřejného práva v Anglii   

9.2.1. Pěstounská péče  

V souvislosti s velkou novelou zospod, která kromě jiného přinesla i do našeho 

právního řádu profesionální pěstounskou péči inspirovanou právě anglickým právem, je 

vhodné zařadit právní úpravu pěstounské péče v zemích Spojeného království Velké Británie. 

Musíme si však uvědomit, že vlivem historických aspektů se zde systém státní správy vyvíjel 

zcela jiným způsobem než systém kontinentální. Již od středověku bylo privilegiem obracet se 

na soud v sídle každého hrabství. Později muselo dojít k systemizaci těchto soudních nálezů 

v podobě tzv. writů. Pokud obdobný soudní nález neexistoval, rozhodoval král. Ke sjednocení 

anglického právního systému došlo až ke konci 19. století, když stěžejním pramenem 

anglického práva je právo soudcovské v podobě závazných precedentů včetně práva psaného, 

právní literatury a původních právních obyčejů.  

V oblasti NRP prošla Velká Británie před více než 30. ti lety tzv. deinstitucionalizací a 

je považována nejenom za kolébku profesionální pěstounské péče, ale i za kolébku 

                                                           
485 blíže též Visegradská konference o pěstounské péči, 2010, dostupné na 

http://www.pestouni.cz/pestouni/clanky/cz/visegradska -konference-pestounska-pece, citované dne 27.3.2013 
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pěstounské péče jako takové. Náhradní rodinná výchova je ve Velké Británii řízena 

jednotným státním orgánem, kterým je Britská asociace pro osvojení a pěstounství – British 

Asosociation for adoption and fostering,( BAAF). Náhradní rodinná péče je chápána jako 

služba, která dočasně zajišťuje péči o dítě, jehož rodiče potřebují vyřešit stávající problémy, 

které by mohly negativně zasáhnout do života dítěte. Osvojení přichází do úvahy pouze u dětí, 

které jsou dlouhodobě umístěny v náhradní péči, za tyto děti ztratili rodiče právní 

odpovědnost, či jim byla odňata úřední mocí. 486 

Poprvé byla pěstounská péče v Anglii upravena v zákoně o dítěti, tj. The Children Act 

v roce 1948, kde byla upřednostňována před péčí ústavní. Ve druhé polovině 20. století se 

zvedla vlna odporu proti kolektivní ústavní péči s poukazem na její nehospodárnost. Inspirací 

se stalo americké hnutí „za stálost“, které zdůrazňovalo koncept práva dítěte na bezpečnou a 

zajištěnou budoucnost a soustředilo se na poskytnutí trvalého domova každému dítěti, když 

bylo vyzdvihováno náhradní psychologické rodičovství jednoho páru pěstounů. V důsledku 

tohoto přístupu došlo k výraznému omezení ústavní výchovy a na její využívání jen v krajních 

případech.487  

Pěstounská péče je nejrozšířenější formou náhradní rodinné péče. V pěstounských 

rodinách ve Velké Británii vyrůstá až 50% sociálně osiřelých dětí. Stejně jako v naší 

společnosti se u těchto dětí při jejich přijímání objevily různé mentální či fyzické handicapy, 

týrání, zanedbání nebo poruchy chování, s nimiž se musela náhradní rodina vyrovnat. I zde 

platí obecná zásada, že čím dříve se dostalo dítě do vhodné rodiny, tím byla pěstounská péče 

úspěšnější. K opuštění rodin dochází často v rané adolescenci, okolo 18. roku věku dětí, stejně 

jako u nás.  Dnes je ale známo, že ne pro všechny děti jsou formy neústavní náhradní péče tím 

nejvhodnějším řešením, ani že ne každé dítě dává přednost náhradní rodině (někdy i 

několikáté) před skupinovou péčí. Týká se to například dospívajících, kteří si umístění do 

pěstounské rodiny nepřejí, dále velkých sourozeneckých skupin, nebo osob obtížně psychicky 

narušených a hůře výchovně zvladatelných, nebo dětí proživších nejhorší formy týrání či 

zneužívání. 488 

                                                           
486 viz zpráva British association for adoption and fostering, citované dne 20.5.2013, dostupné z 

http://www.baaf.org.uk/info/fostering, podrobněji např. Švecová, E. : Komparace systémů náhradní rodinné péče 

ve vybraných zemí EU, Dipomlová práce, FF MU, Brno, 2012, s. 17,  
487 Bubleová V., Kovařík j., Pazlarová H., Janíčková R, : Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace 

pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a 

neintegrace rodiny, VÚPSV, Praha, 2002, s. 29, dostupné z http://vupsv.cz, http://praha.vupsv.cz/cgi-

webisnt/fu.wis?dbn^t4000=epccicso&gizmo^t4001=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=

text/css%20rel=StyleSheet&TYPE^t4901=G&h1=1&search=~~2003011313192868, citované dne 20.5.2013, 

s.29 
488 tamtéž, s.29 

http://www.baaf.org.uk/info/fostering
http://vupsv.cz/
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Stěžejním zákonem, v němž je upravena náhradní rodinná péče je The Children Act  

z roku 1989, v němž je kladen důraz na profesionální pěstounskou péči, jež je založena na 

terénní práci s rodinami a komplexním vyhodnocením situace dítěte. Existuje státní registr 

speciálně vyškolených profesionálních pěstounů, kteří jsou schopni a připraveni převzít dítě 

okamžitě do své péče. 

Zájemci o pěstounství se mohou obrátit na místní správní úřady vykonávající svou 

pravomoc v každém samosprávném celku tzv. Local Autority, které náhradní rodinnou péči 

iniciují, zajišťují, koordinují a následně kontrolují. Vedle tohoto také tyto místní komunální 

orgány provádějí sociálně výchovná opatření na dobrovolné bázi, která však nezasahují do 

rodičovské odpovědnosti. Sociální práce s dětmi je ovládána zásadou prevence. Rozsah a typ 

preventivních opatření záleží na úvaze těchto orgánů. Teprve, když žádné z těch opatření 

nebude účinné, přijme sociální úřad dítě do péče veřejné podle zákona Child Care Act  z roku 

1980.489 Potom může soud nařídit opatření zasahující do rodičovské odpovědnosti a to na 

návrh výboru sociálních služeb. Pouze soud poté rozhodne, jsou-li splněny podmínky této 

intervence, jimiž je zanedbání či znemožnění řádného vývoje dítěte, poškození, ohrožení či 

zanedbání jeho zdraví, špatné zacházení včetně morální újmy, dítě je pachatelem trestné 

činnosti či se dopouští záškoláctví. Soud dále rozhodne, jaká péče a vedení bude přijato.490 

Children Act při realizaci opatření ve výchově klade důraz na zajištění prospěchu a blaha 

dítěte i na jeho participační práva.  

Pěstounskou péči mohou zprostředkovávat i nestátní subjekty, z nichž je nutno 

jmenovat nezávislou pěstounskou agenturu Independent Fostering Providers.491 Proces 

vlastního zápisu do registru pěstounů však je již v rukou výhradně krajských úřadů, když 

soukromé nestátní organizace se podílejí na přípravě dětí, pěstounů, nabízejí individuální 

pomoc, terénní práce s rodinami atd. obdobně jako na Slovensku či částečně u nás.  

Zájemci o pěstounství navštíví místní úřad či některou z nestátních agentur, kde vyplní 

úvodní formulář a jako přílohy dodají listiny dosvědčující jejich trestní bezúhonnost, sociální, 

rodinnou, ekonomickou, bytovou situaci, zdravotní stav apod. Jejich domácnost potom 

opakovaně navštíví sociální pracovníci místního úřadu. Pokud uspějí, následuje povinné 

proškolení a příprava.492 Sociální pracovníci s rodinou nadále spolupracují i během těchto 

                                                           
489 blíže Radvanová S., Zuklínová M., Kurs občanského práva, Beck, Praha, 1999, s. 198 
490 blíže Radvanová S., Zuklínová M., Kurs občanského práva, Beck, Praha, 1999, s. 198 
491 Viz  blíže z https://www.fostering.net/providers/independent/london#.U2TQFzhIvIU, citováno dne 2.5.2014 
492 blíže též Piskačová K., Systém pěstounské péče ve Velké Británii, časopis Náhradní rodinná péče, 2004, č. 3, 

s. 26 Bubleová V., Kovařík j., Pazlarová H., Janíčková R, : Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace 

pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a 

neintegrace rodiny, VÚPSV, Praha, 2002, s. 29, dostupné z http://vupsv.cz, http://praha.vupsv.cz/cgi-

https://www.fostering.net/providers/independent/london#.U2TQFzhIvIU
http://vupsv.cz/
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příprav a navštěvují ji i po svěření dítěte. K účelu zjištění nejvhodnějšího výchovného 

opatření je vypracován orgánem sociální péče plán péče a umístění dítěte, k němuž se 

vyjadřují všichni odborníci, kteří přišli v rámci své profesního zaměření s dítětem, jeho 

původní i náhradní rodinou do styku. Členové této případové konference poté po určených 

časových intervalech tento plán revidují, aby v něm byly obsaženy všechny aktuální zprávy 

vztahující se k dítěti a zvolen další co nejoptimálnější postup.493 

V rámci výkonu pěstounské péče je rodičům dítěte umožněn styk se svými dětmi, 

když o jeho formě, četnosti i způsobu rozhoduje příslušný sociální pracovník, který v případě 

komplikací či u rodičů, kde je např. podezření na nevhodné chování k dětem, je tomuto styku 

i přítomen. Zakázat jej, stejně jako u nás, či na Slovensku, může jen soud.  

9.2.2. Druhy pěstounské péče  

Na rozdíl od naší současné právní úpravy, kde je zakotvena možnost pěstounské péče 

na přechodnou dobu a pěstounská péče klasického typu, ve Velké Británii existují i jiné 

alternativní formy tohoto institutu.494 Pěstouni se mohou rozhodnout, zda se budou 

specializovat pouze na jednu z těchto forem, či zda budou vykonávat více typů pěstounské 

péče, pro něž však musí být nadále proškoleni.  

1. Dlouhodobá pěstounská péče trvá dva a více let, případně až do doby, než dítě 

dosáhne zletilosti. Pokud je zřejmé, že se dítě nemůže vrátit zpět do biologické 

rodiny, je v jeho nejlepším zájmu, aby bylo dosavadními pěstouny osvojeno, 

k čemuž v Anglii skutečně ve větší míře docházelo.495 

2. Střednědobá pěstounská péče bývá zvolena pro přípravu mladých lidí na návrat do 

biologické rodiny nebo do samostatného života. Trvá od sedmi týdnů do dvou let, 

často přechází v dlouhodobou pěstounskou péči. Jejím účelem je poskytnout 

rodičům čas k vyřešení svých osobních problémů a zároveň pomoci dětem umístit 

je mimo zdroj konfliktů či ohrožení, tj. najít pro ně tzv. „bezpečné místo“ a to i 

mimo rodinné prostředí, bude-li pro to zákonný důvod.496 Děti ve středně dlouhé 

pěstounské péči vyžadují často zvýšenou péči a pozornost.  

3. Krátkodobá neboli krizová pěstounská péče trvá několik dní až tři měsíce. 

Zpravidla je realizovaná jako tzv. raná pěstounská péče pro děti útlého věku 

                                                                                                                                                                                     

webisnt/fu.wis?dbn^t4000=epccicso&gizmo^t4001=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=

text/css%20rel=StyleSheet&TYPE^t4901=G&h1=1&search=~~2003011313192868, citované dne 20.5.2013, 

s.27 
493 tamtéž, s. 26, tento systémový přístup by měl být aplikován i v našich poměrech 
494 viz tamtéž  
495 viz Kovařík J., Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny, Praha, Portál, 1999, 

s.159 
496 blíže Radvanová S., Zuklínová M., Kurs občanského práva, Beck, Praha, 1999, s. 197 
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vhodné do osvojení. Někdy je i poskytována dětem, jejichž rodiče onemocněli, 

byli hospitalizováni, postupují odborné léčení, terapii apod. Pro výkon této péče 

musí být pěstouni speciálně vyškoleni. Biologičtí rodiče mají možnost kontaktu se 

svými dětmi. Odnětí z rodiny je na rozdíl od našeho pojetí chápáno jako pomoc, ne 

jako sankce. Princip bezpečného místa zde platí obdobně.  

4. Respitní pěstounská péče497poskytuje rodině či pěstounům určitou úlevu 

spočívající ve velmi krátkém umístění dítěte často handicapovaného do náhradního 

rodinného prostředí. Může být využívána i osamělým rodičem, který je zaměstnán. 

498 

5. Diagnostická pěstounská péče trvá tři měsíce, jejím účelem je důkladně zjistit 

osobnost dítěte, jeho potřeby i situaci s cílem určit jeho další optimální vývoj.499 

6. Azylová též nouzová pěstounská péče trvá v řádu několika dnů, je určena dětem na 

útěku, toulajícím se, či dětem se zjištěným syndromem CAN. Vykonávají ji 

speciálně proškolení pěstouni, kteří drží permanentní pohotovost. Tento typ vznikl 

přispěním nezávislých nestátních agentur. 500 

7. Překlenovací pěstounská péče předchází změně prostředí či formy péče o dítě. 

V rámci ní pracují pěstouni nejenom s dítětem svěřeným jim do pěstounské péče, 

ale také s jeho rodiči v období přechodu dítěte zpět do jeho původní rodiny, nebo 

do dlouhodobé pěstounské péče, do osvojení nebo do samostatného života po 

nabytí zletilosti. 501 

8. Soukromá pěstounská péče se od pěstounství organizovaného veřejnou mocí liší 

tím, že v tomto případě sami rodiče souhlasí s výběrem a umístěním dítěte do péče 

k určitým, konkrétním, předem daným pěstounům. Mohou je sami vyhledat a také 

jim za výkon této péče platí odměnu. Stát však nad tímto výkonem vykonává svou 

kontrolu tím, že biologičtí rodiče i pěstouni jsou povinni oznámit svůj záměr 

orgánům sociální péče, které prošetří vhodnost umístění dítěte do zvolené 

pěstounské rodiny. V praxi se však využívá málo, neboť vykazuje mnoho 

problémů. 502 

                                                           
497 též úlevná či ulehčující  
498 blíže Pazlarová H., Nové formy náhradní rodinné péče v zahraničí, Náhradní rodinná péče, ročník 6, č. 1, 

Praha , 2003, s. 26 
499 viz Piskačová H,. Systém pěstounské péče ve Velké Británii, časopis Náhradní rodinná péče, 2004, č. 3, s. 26 
500 viz Piskačová H,. Systém pěstounské péče ve Velké Británii, časopis Náhradní rodinná péče, 2004, č. 3, s. 26 
501 tamtéž  
502 Bubleová V., Kovařík J., Pazlarová H., Janíčková R, : Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace 

pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a 

neintegrace rodiny, VÚPSV, Praha, 2002, s. 28, dostupné z http://vupsv.cz, citované dne 26.5.2013 

http://vupsv.cz/
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9. Sdílená pěstounská péče je vhodná pro děti, jejichž rodiče selhávají v péči o dítě, 

nicméně s vhodnou pomocí a podporou se mohou o dítě v částečné míře starat, na 

osobní péči se tedy podílejí společně s pěstouny.  

9.2.3. Zhodnocení anglické právní úpravy  

Nesporným pozitivem anglické právní úpravy a jejího zavádění v praxi je, že existuje 

široká škála forem pěstounské péče aplikovatelná specificky dle potřeb dítěte, když institut 

pěstounství v obecné rovině je využíván již několik desetiletí a je celospolečensky 

propagován i mediální formou. Význam pěstounství a jeho potřeba neustále roste, jak bylo 

zjištěno i z let 2011 a 2012, kdy určitou formu pěstounské péče potřebovalo v celém 

Spojeném království Velké Británie asi 24 000 dětí, pro něž bylo potřeba najít 8 750 nových 

rodin.503 Většina pěstounů je již staršího věku a je nutná generační obměna. V roce 2012 byla 

ve Velké Británii realizována za tímto účelem rozsáhlá mediální kampaň s názvem Dvacet 

dva minut, která probíhá jak na národní úrovni, tak v rámci jednotlivých samosprávných 

celků.504 Negativní stránkou může být časté měnění výchovného prostředí dítěte, které má za 

následek neuspokojení základních psychických potřeb a budoucí vykořenění či obtížnou 

socializaci. Sami Angličané cení náš systém dlouhodobé pěstounské péče se stálým 

výchovným prostředím a to i v rámci větších skupin dětí umístěných do pěstounské péče. 505 

 

9. 3. Bulharská právní úprava  

9.3.1. Zákon na ochranu dítěte  

Veřejnoprávním aktem bulharského práva, který je obdobou našeho ZOSPOD, je 

zákon na ochranu dítěte vydaný pod č. 48/2013 z roku 2000 Bulharské sbírky zákonů, který je 

každoročně novelizován. Tento zákon stanoví práva, principy a opatření na ochranu dítěte, 

úlohu státních a obecních orgánů a jejich interakci při realizaci aktivit na ochranu dítěte a dále 

také účast orgánů společnosti a jednotlivců v těchto činnostech.  

Preambule tohoto zákona deklaruje, že stát má vždy chránit a zaručovat základní práva 

dítěte ve všech sférách veřejného života, pro všechny děti. Státní politika na ochranu dítěte 

musí být prováděna na základě národní strategie podle principů zákonů přijatých Národním 

shromážděním na návrh Rady ministrů, která přijímá národní program pro ochranu dítěte 

navrhovaný ministerstvem práce a sociálních věcí a ředitelem Státního úřadu na ochranu 

                                                           
503 viz zpráva British association for adoption and fostering, in htttp:// www.baaf.org.uk, dostupné 

z http://vzd.cz, citované dne 2.6.2013,   
504 tamtéž  
505 viz Sobotková, I., nepublikovaný příspěvek z konference k nedožitým 90. narozeninám prof. Matějčka, Praha, 

prosinec, FF UK 2012 

http://www.baaf.org.uk/
http://vzd.cz/


Strana  (celkem 271)   / 171 

dítěte. Ochrana dítěte je založena na základních principech, mezi něž patří respekt vůči osobě 

dítěte, výchova dítěte v rodinném prostředí a zvláštní ochrana dítěte v rizikových situacích, 

jakož i preventivní bezpečnostní opatření na ochranu dítěte. Těmito konkrétními opatřeními 

jsou pomoc, podpora a služby v prostředí rodiny, ubytování dítěte mimo domov v rodině 

příbuzných nebo blízkých přátel, adopce, ubytování v přijímací rodině a poskytnutí sociálních 

služeb. V některých případech může být využito ubytování ve specializované instituci, může 

být poskytnuta policejní ochrana a specializovaná ochrana na veřejných místech, když pro 

děti v nebezpečí musí být zajištěna zvláštní ochrana.506 V tomto ohledu je bulharský zákon na 

ochranu dítěte postaven na obdobných principech jako náš zospod.  

Každý, kde se dozví, že dítě potřebuje zvláštní ochranu, je povinen okamžitě 

informovat ředitelství sociálního úřadu, Státní úřad pro ochranu dítěte a ministerstvo vnitra. 

Také centrální a regionální orgány výkonné moci a specializované instituce pro děti jsou 

povinny poskytnout včasnou pomoc a předat neprodleně informace Státnímu úřadu pro 

ochranu dětí, který kontaktuje oddělení ochrany dětí na příslušném sociálním úřadě podle 

současné adresy dítěte. Státní úřad pro ochranu dětí také celou tuto problematiku koordinuje a 

řídí. Podrobně upraveny jsou jednotlivé kompetence exekutivy. Věcná působnost je v případě 

ministerstev obdobná jako v našem právním řádu.  

 Zajímavé a za podrobnější zmínku stojí oprávnění ministerstva spravedlnosti 

Bulharské republiky, které kontroluje aktivity vztahující se k mezinárodní adopci podle 

bulharského zákona o rodině, když je toto ministerstvo centrálním orgánem ve sféře 

mezinárodních úmluv na poli mezinárodní adopce a ochrany dětí.507 Dále je ministerstvo 

spravedlnosti oprávněno podnikat kroky za účelem ověření příležitostí nabídky a uzavírání 

bilaterálních dohod s členskými státy tj. stranami Haagské úmluvy. Kromě toho stejně jako 

v našem státě, zajišťuje toto ministerstvo bezpečnost dětí v nápravných zařízeních, ve 

vězeních či ve vazbě. Orgány místní samosprávy tj. starostové obcí zajišťují realizaci státní 

politiky pro ochranu dětí v obci a koordinují aktivity pro ochranu dětí na regionální úrovni a 

podnikají opatření pro bezpečnost dětí ve strukturách a jednotkách na území příslušné obce. 

508 

Dále tento zákon stanoví, že rodiče, poručníci, opatrovníci nebo i jiné osoby, pokud se 

o dítě osobně starají, mají právo požadovat a přijmout spolupráci s příslušnými úřady ve 

smyslu tohoto zákona, jakož mají i právo být informováni o všech opatřeních a aktivitách, 

                                                           
506 čl. 3, 4 tohoto zákona  
507 čl. 6a odst. 4 písm. a), b)  z.č. 48/13 z června 2000 BR  
508 čl. 6a odst. 8 písm. a) až c) tohoto zákona  
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která se jich týkají. Na druhé straně mají povinnost plnit opatření podniknutá podle tohoto 

zákona a spolupracovat na provádění činností vztahujících se k ochraně dítěte. V žádném 

případě nesmí nechat své dítě mladší 12. ti let bez dozoru a péče, pokud by byl ohrožen jeho 

fyzický, mentální a morální vývoj. 509 

9.3.2. Participační práva dítěte  

Participační práva dítěte jsou upravena podobně jako v našem zospod. Dítě starší 10. ti 

let musí být slyšeno v řízení, které se jej týká, ať už ve správním či soudním, s výjimkou 

případů, pokud by tato účast mohla poškodit jeho zájmy. Před vlastním slyšením dítěte musí 

soud nebo správní orgán zajistit dítěti potřebné informace, které mu pomohou formulovat jeho 

názor a také je povinen informovat dítě o možných důsledcích jeho přání, o názoru, který 

zastávalo i o příslušných rozhodnutích soudu nebo jiných orgánů, které se jej dotýkají, 

samozřejmě s ohledem na věk dítěte. Ve všech případech musí být výslech konán za 

přítomnosti sociálního pracovníka z ředitelství místně příslušného sociálního úřadu. Dítě má 

vždy právo na právní pomoc ve všech řízeních ovlivňujících jeho práva nebo zájmy. 510 

9.3.3 Umístění dítěte mimo svou rodinu  

Každé nezletilé dítě může být umístěno mimo svou rodinu pouze z důvodů uvedených 

taxativně v tomto zákoně a to v čl. 25 odst. 1 :  

 když rodiče zemřeli, jsou neznámí nebo jsou zbaveni rodičovských práv nebo jejich 

rodičovská práva byla omezena,  

 pokud rodiče, opatrovníci nebo poručníci bezdůvodně nepečují o dítě,  

 pokud rodiče, opatrovníci nebo poručníci nejsou schopni o ně dlouhodobě pečovat,  

 pokud je dítě obětí násilí v rodině a existuje vážné nebezpečí narušení jeho fyzického, 

psychického, morálního, intelektuálního a sociálního vývoje.  

Toto opatření, tj. odebrání dítěte a umístění mimo svou rodinu je vždy posledním 

možným ochranným opatřením v případě, že všechny ostatní možnosti byly v rámci rodiny 

vyčerpány, a pokud nenastala závažná situace směřující k okamžitému odebrání a vyjmutí 

dítěte z jeho původního prostředí. 511 

Ubytováním mimo rodinu se podle tohoto zákona rozumí i svěření dítěte za účelem jeho 

výchovy příbuzným nebo jinak spřízněným osobám, dále také umístění v místní sociální 

instituci nebo speciálním výchovném prostředí a rozhoduje o něm výhradně soud rozsudkem. 

Do právní moci rozhodnutí vydá ředitel sociálního úřadu o ubytování mimo rodinu dočasný 

                                                           
509 čl. 8 odst. 1 až 8 tohoto zákona  
510 čl. 15odst. 1 až 8, čl. 15a, čl. 16 tohoto zákona  
511 čl. 25 odst. 2 tohoto zákona  
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správní příkaz, který je obdobou našeho předběžného opatření vydávaného soudem. Zajímavé 

je, že tuto žádost může kromě rodičů a sociálního úřadu podat i policie. Pokud dojde 

k ubytování dítěte i s rodiči, jde o speciální sociální službu, kterou zajišťují místně příslušné 

sociální úřady. 512 

9.3.4. Dočasné ubytování dítěte mimo vlastní rodinu  

Dočasné ubytování dítěte mimo vlastní rodinu je možné pouze na základě správního 

rozhodnutí vydaného ředitelem okresního sociálního úřadu. Během jednoho měsíce je 

ředitelství povinno předložit žádost o ubytování dítěte okresnímu soudu podle trvalého 

bydliště dítěte, pokud byla již učiněna předběžná opatření vedoucí k ochraně dítěte.513  

Pokud však dojde k umístění dítěte do rodinného prostředí příbuzných nebo i jiných osob, 

může se tak stát pouze s jejich výslovným souhlasem ve formě písemného prohlášení. Rovněž 

tak odmítnutí přijetí dítěte musí mít písemnou formu. V případě pěstounských rodin se 

umístění dítěte uskuteční až po zjištění vhodnosti budoucích vychovatelů, které zákon 

označuje jako kandidáty pro pěstounskou péči. 514 

9.3.5. Ubytování dítěte mimo vlastní rodinu na základě rozhodnutí soudu  

Dlouhodobější umístění dítěte mimo původní výchovné prostředí může nastat jen na 

základě intervence státního orgánu rozhodnutím místně příslušného okresního soudu podle 

trvalého bydliště dítěte. Toto rozhodování se týká výchovného prostředí v náhradních 

rodinách, ale i ve výchovných institucích ústavního typu. Přednost by mělo mít prostředí 

rodinné. Kdykoliv se soud dozví o vhodných vychovatelích, tedy i v případě, kdy již dítě bylo 

ubytováno mimo rodinné prostředí, měl by tomuto řešení dát podle okolností vždy přednost. 

To je totožné pojetí jako v našem NOZ.  

Velmi účelně a jednoznačně jsou nastaveny procesní lhůty, tak, aby nedocházelo 

k průtahům v řízení. Jedná se o procesní normy kogentní povahy, od nichž se nelze odchýlit. 

Soud je povinen rozhodnout v těchto věcech ve lhůtě jednoho měsíce od návrhu. Rozhodnutí 

je poté oznámeno všem stranám a je ihned vykonatelné. Proti tomuto rozhodnutí je přípustné 

odvolání ve lhůtě sedmi dnů od jeho oznámení k místně příslušnému krajskému soudu, 

v jehož obvodu leží příslušný soud okresní. Odvolací řízení musí být konáno ve lhůtě do 

jednoho týdne od doručení odvolání. Rozhodnutí krajského soudu je konečné, nejsou 

připuštěny mimořádné opravné prostředky. Krajský soud však původním rozhodnutím není 

vázán, může si v rámci apelační zásady doplnit dokazování a rozhodnout i o jiném opatření, 

                                                           
512 čl. 26 tohoto zákona  
513 čl. 27 odst. 1, 2 tohoto zákona  
514 čl. 27 odst. 3 až 6 tohoto zákona  
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pokud by bylo pro dítě vhodnější a bylo by v jeho zájmu.515 Tato ustanovení jsou speciálními 

vůči obecnému bulharskému občanskému soudnímu řádu.  

9.3.6. Ukončení ubytování dítěte mimo rodinné prostředí  

Důvody možného ukončení ubytování dítěte v náhradním prostředí jsou přerušení 

smlouvy mezi zákonnými zástupci a zařízením, uplynutím lhůty, vzájemnou dohodou všech 

smluvních stran, adopcí, plnoletostí dítěte, která nastává v 18. ti letech a v případě ukončení 

středoškolského vzdělání až ve 20. ti letech, také úmrtím pěstounů, úmrtím dítěte, změnou 

okolností, změnou výchovného opatření.516 Ubytování je ukončeno vždy rozhodnutím soudu 

místně příslušného stejně jako shora, a to na žádost pěstounské rodiny, nebo jiné náhradní 

příbuzenské rodiny. Zde se bulharská právní úprava podobá naší. Ukončení může však být 

také ukončeno mezitímně správním rozhodnutím ředitele sociálního úřadu, který je oprávněn 

provést na dobu nezbytně nutnou dočasná opatření pro ochranu dítěte v jeho nejlepším zájmu. 

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat ke krajskému soudu, jehož rozhodnutí bude 

konečné a musí být provedeno administrativním způsobem. Zde je aplikován systém podobný 

našemu správnímu soudnictví. I po změně ochranných opatření musí být dodržen příkaz 

k ubytování.517  

9.3.7. Rodinný zákoník BR  

Rodinný zákoník Bulharské republiky vstoupil v účinnost dne 1. 10. 2009, kdy takto 

reagovala Bulharská republika na nutnost komplexní úpravy rodinně právních vztahů po 

vstupu a přijetí Bulharska do Evropské unie v roce 2007. Novelizován byl zákonem č. 98 a č. 

100 z roku 2010, naposledy zákonem č. 82/2012 bulharské sbírky zákonů.  

Zákonnými principy podle hlavy 1. tohoto zákoníku jsou ochrana rodiny a manželství, 

rovnost muže a ženy před zákonem, dobrovolnost manželství, vysoká ochrana práv dětí bez 

ohledu na jejich původ, tj. zda jsou narozeny z manželství, mimo manželství nebo osvojeny.  

Dalším vůdčím princem je vzájemná výživa, péče a podpora členů rodiny.  

1)Vztahy mezi rodiči a dětmi  upravuje  hlava 9. zákoníku o rodině BR. Dítě má právo 

být vychováno a vzděláno způsobem, který zajistí jeho normální fyzický, duševní, morální a 

sociální rozvoj, také má právo na osobní vztah k oběma rodičům. Může se kdykoli obrátit na 

Ředitelství sociální pomoci pro pomoc a radu, případně prostřednictvím něho podat návrh 

                                                           
515 čl. 28 odst. 1 až 7 tohoto zákona v novelizovaném znění dle z.č. 14/2009 Sb. bulharských zákonů, které 

přineslo určení přesných procesních lhůt pro rozhodování soudů ve věcech odejmutí dětí z původních rodin, což 

současně s celkovou medializací náhradní rodinné péče přispělo k rozšíření pěstounství a úspěšné 

deinstitucionalizaci, 
516 čl. 29 odst. 1 až 11 tohoto zákona,  
517 čl. 30 až 30a tohoto zákona  
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k místně příslušnému soudu.518 Oba rodiče mají důsledně pečovat o fyzický, duševní nebo 

sociální rozvoje dítěte, jeho výchovu, vzdělání, jakož i osobní majetkové zájmy, dále také 

poskytovat dítěti trvalý dohled a kontrolu podle jeho věku.519 V ostatních případech rozhoduje 

soud o výkonu rodičovských práv, osobních vztazích a o výživném. Proti tomuto rozsudku je 

přípustné odvolání. Opatření ve věcech osobních vztahů s dítětem se mohou u příslušného 

místně příslušeného soudu dítěte domoci stejně jako u nás i prarodiče dítěte. Pokud rodič, 

jemuž byl soudem nařízen výkon rodičovských práv, jej nemůže dočasně vykonávat z důvodu 

absence nebo nemoci, potom tento režim vykonávají prarodiče dítěte.520 V našem právním 

řádu prarodiče automaticky byť na přechodnou dobu přímo ze zákona práva a povinnosti 

rodičů nepřebírají, vždy o svěření do jejich výchovy a dalších právech a povinnostech 

rozhoduje věcně a místně příslušný soud.  

2) Zastupování dítěte  

 Tento institut je upraven stejně jako v našem právním řádu, včetně ustanovení 

kolizního procesního opatrovníka.   

3) Intervence soudní moci omezením nebo zbavením rodičovských práv  

V případě, kdy rodiče svým chováním ohrožují osobnost, zdraví, výchovu nebo 

majetek dítěte, přijme příslušný regionální soud příslušná opatření v zájmu dítěte omezením či 

úplným odebráním rodičovských práv. Také může současně k jejich výkonu jmenovat jinou 

osobu. V případě nutnosti lze změnit bydliště dítěte nebo dítě může být umístěno mimo 

rodinu podle zákona na ochranu dítěte.521 Toto opatření může být také užito v případě 

objektivního nezaviněného důvodu na straně rodiče, když kvůli zdravotní indispozici není 

rodič schopen vykonávat rodičovská práva.522 

Úplně zbaven rodičovských práv může být rodič ve zvláště těžkých případech, kdy je 

dán důvod pro omezení rodičovských práv, přičemž zákon výslovně tyto důvody neuvádí a 

ponechává tak tuto pravomoc zcela na úvaze soudu, dále je také možno zbavit rodiče jeho 

práv k dítěti, pokud bez zjevných důvodů o dítě nepečuje a neplatí výživné. Pokud existuje 

tento důvod u obou rodičů a výkon rodičovských práv není v zájmu dítěte, soud podnikne 

ochranná opatření a umístí dítě vždy mimo původní rodinu.523 

Řízení o omezení rodičovských práv se zahajuje na návrh jednoho z rodičů, 

prokurátora nebo ředitelství sociální pomoci u místně příslušného regionální soudu, kde má 

                                                           
518 § 124 odst. 1 až 5 tohoto zákona  
519 § 126 odst. 1a ž 3 tohoto zákona v návaznosti na ust .§ 404 občanského soudního řádu BR  
520 § 128 odst. 1 až 3 tohoto zákona  
521 viz kapitola 9.3.4., 9.3.5.  
522 viz ust. § 131 odst. 1, 2 rodinného zákoníku BR  
523 ust. § 132 odst. 1, 2 tohoto zákona  
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nezletilý bydliště.524 V řízení je nutné vyslechnout prokurátora, zástupce sociálního úřadu, tj. 

ředitelství sociální pomoci a oba rodiče. Proti rozsudku se nelze odvolat, ale stejný soud jej 

může změnit. 525 

V případech omezení či zbavení rodičovských práv soud vždy také určí výživné 

k dítěti a určí obsah osobních vztahů mezi dítětem a rodičem. Dítěti musí být k výkonu jeho 

práv ustanoven opatrovník nebo poručník na základě návrhu ředitelství sociální pomoci 

v místě bydliště dítěte. Tato opatření mohou být změněna vždy soudem, pokud pominul 

důvod zbavení nebo omezení rodičovských práv.  

4) Náhradní rodinná péče  

Bulharský zákon o rodině podrobně upravuje osvojení, mezi ostatní způsoby náhradní 

péče zahrnuje také pěstounství a poručenství. Náhradní pečovatelé nenabývají rodičovských 

práv a povinností. Bez souhlasu rodičů a dohody s nimi však mohou činit rozhodnutí na 

ochranu života a zdraví dětí, o které pečují. Pokud jim bylo dítě přiděleno na základě 

soudního rozhodnutí, mají rodičovská práva a povinnosti spočívající v osobní péči o dítě, 

v jeho výchově a ve výkonu dozoru nad ním, jakož i práva a povinnosti domoci se úřední 

cestou navrácení dítěte do své péče, pokud se s ním rodiče odstěhují bez jejich souhlasu. 

Náhradní vychovatelé mohou také vykonávat potřebné právní úkony pro ochranu osobních 

práv dětí ve vztahu k jejich zdraví, výchově a životní úrovni. V řízení o náhradní rodinné péči 

musí být dítě s ohledem na svůj věk vždy vyslechnuto. 526  

5) Osvojení   

Osvojit lze dítě mladší 18. ti let. Sourozenci se mají osvojit spolu, pokud mezi nimi 

existuje citová vazba. Osvojit dítě může osoba, která k němu není v příbuzenském poměru, 

věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem by měl činit 25 let, to ovšem neplatí v případě 

osvojení manželem rodiče dítěte. Zákon výslovně zakazuje osvojení mezi sourozenci, 

připouští však osvojení prarodiči dítěte, v případě, že rodiče již nežijí, či nemají rodičovská 

práva, ovšem za souhlasu prarodičů druhé strany.527 

Úplně osvojit lze pouze dítě, které je zapsáno v registru vedeném regionálním ředitelstvím 

sociální pomoci. Dozor nad těmito registry vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí BR. 

Do tohoto registru lze zapsat jen dítě, jehož rodiče dali souhlas s úplným osvojením nebo jsou 

rodiče nezvěstní, potom lze dítě registrovat 7 dnů po udělení souhlasu. Pokud je dítě umístěno 

                                                           
524 v našem právním řádu má toto oprávnění rovněž státní zastupitelství, OSPOD, rodič, či může být řízení 

zahájeno soudem i bez návrhu  
525 ust. § 133 tohoto zákoníku  je podle mého názoru velmi sporné a nestandardní, není dále  blíže 

konkretizováno s ohledem na právní účinky, které vyvolává  
526 srov. kapitola 9.3.2.  
527 ust. § 77 až 80 odst. 1 až 3 rodinného zákoníku BR 
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v ubytovacím zařízení podle zákona na ochranu dítěte, a rodiče bez zjevné příčiny odmítají 

spolupracovat, doručí jim ředitelství úřadu sociální pomoci oznámení o zapsání dítěte do 

registru dětí vhodných pro úplné osvojení. Pokud do 7 dnů neprojeví svůj nesouhlas, může 

být dítě do tohoto registru zapsáno, pokud je to v jeho zájmu. 528 

Osvojení je přípustné, pokud s ním souhlasí osvojitelé, rodiče osvojence, manžel 

osvojitele a osvojenec starší 14. ti let. Matka dítěte může udělit souhlas s osvojením až po 30. 

ti dnech od porodu. V případě nezletilých rodičů osvojovaného dítěte, je nutný také souhlas 

jejich zákonných zástupců.529 Souhlas je obligatorně písemný a vyžaduje formu notářského 

zápisu nebo osobního prohlášení před soudem. Souhlas za osvojované dítě mladší 18. ti let 

dává jeho opatrovník nebo poručník.530 Nezletilí rodiče se nacházejí pod zvláštní ochranou 

zákona na ochranu dětí. Bez souhlasu rodičů je možné dítě osvojit, pokud se rodiče o dítě 

ubytované mimo rodinu soustavně nezajímali, nenavštívili je, nevyživovali je. Tento princip 

platí stejně i v případech, pokud je dítě předběžně již svěřeno do perspektivní rodiny a již bylo 

zapsáno v registru dětí vhodných k osvojení. I v těchto případech musí být rodiče slyšeni u 

soudu.531 

U každého regionálního ředitelství sociální pomoci je zřízen Výbor pro osvojení. 

Členy tohoto výboru jsou lékař, právník, pedagog, psycholog, ředitel sociální instituce, v níž 

se dítě nalézá, ředitel sociálního orgánu ředitelství sociální pomoci. Pravidla činnosti těchto 

výborů centrálně ukládá ministr práce a sociálních věcí se souhlasem ministra zdravotnictví, 

vědy a mládeže a ministra spravedlnosti.532 Ve lhůtě do jednoho měsíce od zápisu dítěte do 

registru dětí vhodných k osvojení vybere pro něho tento výbor odborníků vhodné osvojitele, 

přitom bere v úvahu co nejpříznivější okolnosti ve prospěch dítěte.   

Ve lhůtě jednoho měsíce po tomto vyrozumění může podat regionální ředitelství 

sociální pomoci k soudu návrh na úplné osvojení. Osvojitelé vždy podávají návrh na osvojení 

prostřednictvím tohoto úřadu se souhlasným stanoviskem Výboru pro osvojení. Kromě 

osvojitelů jsou tento návrh oprávněni podat i rodiče osvojovaného dítěte a samo dítě, pokud je 

starší 14.ti let.533Návrh se podává k místně příslušnému okresnímu soudu podle bydliště 

žadatele o osvojení, a to v případě osvojení úplného i neúplného.534Soud je povinen 

rozhodnout o návrhu na osvojení ve lhůtě 14. ti dnů od doručení. Při tomto řízení soud 

                                                           
528 ust. § 84 odst. 1 až 3 tohoto zákona  
529 viz ust.  § 89 odst. 1 až 6 tohoto zákona  
530 viz ust. § 90 tohoto zákona, zde je úprava stejná jako v ČR 
531 viz ust. § 93 tohoto zákona  
532 viz ust. § 94 odst. 1 až odst. 7 tohoto zákona  
533 viz ust. § 95 odst. 1 až 7 tohoto zákona  
534 viz ust. § 96 odst. 1 až 3 rodinného zákoníku BR  
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získává doklady od regionálního ředitelství sociální pomoci a řídí se občanským soudním 

řádem. Účastníkem řízení je i prokurátor v sídle okresního soudu. Rozsudek o osvojení se 

s doložkou právní mocí neprodleně pošle na krajské ředitelství úřadu sociální pomoci a na 

Ministerstvo spravedlnosti. 535 

Rozsudek o osvojení může být napaden odvoláním ve lhůtě sedmi dnů od jeho 

doručení a to osvojiteli, rodiči osvojovaného dítěte, dítětem samotným, pokud je starší 14. ti 

let, a také prokurátorem ve veřejném zájmu. O odvolání rozhoduje apelační soud v sídle 

krajského města místně příslušnému soudu obecnému tj. okresnímu. Tento odvolací soud je 

povinen vynést konečné rozhodnutí ve lhůtě 14. dnů od předložení odvolání nižším soudem. 

536     Bulharský právní řád rozeznává dva druhy osvojení a to úplné a neúplné. Úplné osvojení 

nastává v situaci, kdy je osvojováno dítě neznámých rodičů, když dali rodiče předem souhlas 

k úplnému osvojení. Potom vznikají mezi osvojencem a osvojiteli práva a povinnosti 

v takovém rozsahu, jako by bylo dítě z osvojitele zrozeno. Osvojitel nebo osvojitelé jsou 

zapsáni do nového rodného listu dítěte, který je vydán příslušným orgánem na příkaz soudu. 

V případě neúplného osvojení nejsou adoptivní rodiče zapsáni do rodného listu dítěte. 

Osvojitelům vznikají k dítěti rodičovská práva a povinnosti. Biologičtí rodiče osvojence 

nedědí po svém dítěti, ale jsou povinni výživou vůči osvojenému dítěti, pokud již výživné 

dítěti třeba. 537 Osvojit lze dítě i manželem rodiče dítěte.  

Každé dítě starší 16. ti let, které bylo osvojeno, a také osvojitelé, mají právo obrátit se 

na soud, který o osvojení rozhodl, aby jim uvedl údaje o biologických rodičích dítěte, jestliže 

k tomu existují vážné důvody. O tomto návrhu je konáno neveřejné řízení, jehož jsou účastni 

biologičtí rodiče dítěte a také prokurátor.   

Neúplné osvojení může být zrušeno soudem, pokud dojde k hlubokému narušení 

vzájemných vztahů mezi osvojencem a osvojiteli nebo k těžkému provinění na jedné či druhé 

straně.538 Pokud nebyla dodržena zákonná ustanovení týkající se souhlasů všech stran, souhlas 

chyběl nebo byl dán v rozporu se zákonem, mohou osvojitelé, biologičtí rodiče či osvojenec 

starší 16. ti let ve lhůtě jednoho roku od povolení osvojení požádat soud o jeho zrušení 

s uvedením těchto důvodů. 539   

Prokurátor může podat návrh na zrušení osvojení dítěte ve společenském zájmu a to až 

do plnoletosti osvojeného dítěte. Stejné právo podat tento návrh k soudu má ředitelství 

                                                           
535 viz ust. § 97 odst. 1 až 3 rodinného zákoníku BR  
536 viz ust. § 98 tohoto zákoníku 
537 viz ust. § 102 odst. 1 až 2 tohoto zákoníku  
538 ust.§ 106 odst. 1, 2 tohoto zákona výslovně neupravuje, jaké míry je toto provinění, zda se jedná o trestný čin 

nebo morální úpadek apod.  
539 ust. § 106 odst. 3 v návaznosti na ust. § 89 tohoto zákona  
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sociální pomoci v zájmu a na ochranu dítěte a to také do dovršení jeho 18. ti let. S účinností 

od 21. 12. 2010 je vždy řízení o zrušení osvojení účasten prokurátor.540 Náš zzřs připouští 

státnímu zastupitelství pouze účast v tzv. incidenčním řízení, nikoliv již v řízení o vlastním 

osvojení.  

6) Mezinárodní osvojení a zvláštní pravidla při něm 

Ministerstvo spravedlnosti BR vykonává funkci centrálního orgánu ve smyslu   

Konvence na ochranu dětí a spolupráci v oblasti mezinárodního osvojení přijaté v Haagu dne 

29. 5. 1993, která byla ratifikována Bulharskem v únoru 2002. Konkrétně tedy ministerstvo 

spravedlnosti uskutečňuje jednání na poli mezinárodní adopce, vykonává kontroly u 

akreditovaných organizací, které jsou činné v této problematice, vydává instrukce a stanoví 

podmínky vedení registru mezinárodních osvojení, získává stanoviska, dokumenty a 

prohlášení centrálních orgánů cizích států, kam má být dítě z Bulharska osvojeno, po povolení 

mezinárodního osvojení může ministerstvo spravedlnosti kontaktovat orgány cizího státu, 

pokud došlo k porušení práv a zákonných zájmů osvojence na území cizího státu.541 Pokud 

má dojít k osvojení dítěte staršího sedmi let nebo dítěte vážně zdravotně handicapovaného 

nebo dítěte vyžadující speciální potřeby, přijímá ministerstvo zvláštní opatření pro tato řízení. 

542  

Pokud nedojde ke zprostředkování osvojení do 6. ti měsíců od zápisu dítěte do registru 

dětí vhodných k vnitrostátnímu osvojení, tj. nikdo nepodá žádost o osvojení tohoto dítěte 

nebo ani při dobrém úsilí nelze nalézt vhodné osvojitele, informuje regionální Výbor pro 

osvojení Mezinárodní výbor pro osvojení o tomto dítěti, který potom informuje ministerstvo 

spravedlnosti a to dítě zapíše do tohoto registru. 543  

Stanovisko uděluje výhradně ministerstvo spravedlnosti, které podává potom návrh na 

mezinárodní osvojení k Městskému soudu v Sofii, jako výhradnímu soudu pro tato řízení. 544 

9.3.9. Klady a zápory bulharské právní úpravy:  

Máme – li hodnotit bulharskou právní úpravu, je nutné říci, že systém právních norem 

je podobný jako v našem právním řádu. Bulharsko má samostatný zákon o rodině, který 

nazývá rodinným kodexem. Oblasti zde upravené jsou totožné jako v našem zor nebo NOZ.  

Veřejnoprávním předpisem, který zároveň upravuje i ústavní výchovu, je zákon na ochranu 

                                                           
540 ust. § 106 odst. 6, 7, 8, 9 tohoto zákona, u nás státní zastupitelství právo vstupu do tohoto řízení podle ust. § 

35 o.s.ř. nemá 
541 ust. § 112 odst. 1 až 6 tohoto zákona 
542 ust. § 113 alinea 1, odst. 1a ž 4 tohoto zákona  
543 ust. § 113 alienea 2, odst. 1 až 5 tohoto zákona  
544 viz § 117, § 118 tohoto zákona, srov. v našem státě je tímto orgánem  Úřad  pro mezinárodně právní ochranu 

dětí v Brně  a  soudem Městský soud v Brně  
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dětí. Pojem ústavní výchovy, třebaže se o ni fakticky jedná, bulharské právo neužívá, nýbrž se 

vžil pojem ubytování mimo rodinu, které může být institucionální i rodinné. Lze říci, že tento 

institut se v určitém směru velmi inspiroval anglickým zákonem The Children Act z roku 

1989 a jeho zavedením tzv. bezpečného neutrálního místa, které je dítěti poskytnuto na 

určitou dobu, než jsou jeho poměry pravomocně upraveny.545 

Zákon na ochranu dítěte ani rodinný zákoník nespecifikují jednotlivé formy NRP tak 

jako náš zor nebo NOZ, obecně upravuje její principy s odkazem na rodinný kodex.Stěžejní 

role přísluší soudu, který o NRP vždy rozhoduje a individuelně upravuje práva a povinnosti 

zúčastněných stran.   

Velká pozornost je však v rodinném zákoníku věnována osvojení včetně osvojení 

s mezinárodním prvkem.  

Jednoznačným kladem jsou procesní lhůty pro vydání rozsudku soudem v případě 

opatrovnických věcí, včetně odvolacího řízení, kde se uplatňuje zásada úplné apelace. Tyto 

poměrně krátké lhůty v délce pouhých 14. ti dnů na skončení řízení včetně vyhotovení 

rozsudku ve věci od podání návrhu pro oba stupně řízení, jsou upraveny v rodinném zákoníku 

až od roku 2010. Všechna shora citovaná ustanovení mají postavení lex specialis vůči 

obecnému občanskému soudnímu řádu BR.    

Bulharská prokuraturu má také daleko širší kompetence v oblasti rodinného práva než 

naše státní zastupitelství, může v podstatě podávat ve veřejném zájmu na ochranu dítěte 

jakékoliv návrhy v oblasti náhradní rodinné péče. V tom se podle mého názoru projevuje 

určitý vliv a tradice ruského modelu všeobecného dozoru prokuratury i nad typickými 

soukromoprávními instituty, který naše právo již naštěstí upustilo. V našem právním řádu 

státní zastupitelství nemá právo vstupu do řízení o osvojení, pouze do řízení o souhlasu 

s osvojením, zda je ho třeba, či nikoliv.  

   Jako sporné vidím udělení souhlasu matkou k osvojení dítěte již 30 dnů po jeho 

porodu, což odporuje mezinárodní úmluvě o osvojení, kde je dána lhůta šesti týdnů 

zohledňující psychický i fyzický stav matky po porodu. Možnost osvojení dítěte jeho 

biologickým prarodičem či dokonce oběma prarodiči je pro nás vzešlých z tradice rakouského 

práva také zcela nezvyklý institut.546 Přitom po osvobození Bulharska nad půltisíciletí trvající 

                                                           
545 Viz str. 167, 168 této práce  
546 Toto ustanovení bylo do rodinného zákoníku BR zavedeno z důvodu  intervence  a osobního zájmu   

generálního tajemníka  komunistické strany Todora  Živkova,  který takto osvojil vnuka své tragicky zesnulé 

jediné dcery, vlivem určité tradice tato právní úprava byla ponechána i v jinak proevropském rodinném zákoníku 

z roku 2009 
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tureckou nadvládou v roce 1878 to byli právě čeští právní odborníci, kteří v rámci slovanské 

vzájemnosti pomohli novému státu vytvořit jeho právní systém.  

Rychlost soudních řízení, vhodná medializace problematiky náhradní rodinné péče 

formou osvěty mezi běžnými občany včetně získání pěstounů z řad romské menšiny i 

začlenění odborníků, velmi napomohlo zlepšení situace sociálně osiřelých dětí a nárůstu 

náhradní rodinné péče.  

Pozitivním přínosem je také zákonný požadavek na společné osvojení sourozenců, 

který u nás také není zakotven, ale tento princip je v souladu s ochranou práva na rodinný 

život a s již judikovanými rozsudky ESLP. U nás však v praxi jednoznačně uplatňován není.
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Závěr 

Podle toho, jakým způsobem se společnost chová ke svým nejpotřebnějším, 

nejslabším a nejohroženějším členům, ať už jsou to děti, senioři či sociálně a zdravotně 

znevýhodnění občané, jak je dovede účinně chránit a nabízet jim pomoc formou intervence 

v jejich konkrétních životních situacích, lze usoudit na její celkovou mravní, morální a 

etickou vyspělost. Znakem každé vyspělé demokratické společnosti je pluralita možností a 

volby, to platí nejenom všeobecně, ale platí to i pro oblast  náhradní rodinné péče pro všechny 

její formy, které by si měly být z hlediska svého postavení rovnocennými, přičemž jediným a 

stěžejním principem jejich výběru a realizace je zájem a blaho dítěte.  

Náš právní řád umožňuje poměrně bohatý výběr jednotlivých forem náhradní rodinné 

péče, což je skutečnost velice pozitivní. Každá z těchto forem má své charakteristiky.  

Nekonkurují si vzájemně, vhodně se doplňují a vytvářejí systém možností, jak pomoci 

sociálně opuštěným a ohroženým dětem, které nemohou vyrůstat v prostředí vlastní rodiny a 

jejichž zájem vyžaduje, aby vyrůstaly v takovém prostředí, které bude zohledňovat jejich 

potřeby a prospěch.  

Existuje možnost osvojení, pěstounské péče individuální i ve větších skupinách, 

možnost pěstounství na přechodnou dobu včetně tzv. rané péče, i pěstounské péče přechodné i 

klasické tzv. dlouhodobé. Rovněž tak i v NOZ zůstává zachován institut svěření dítěte do 

péče jiné osoby a individuálního poručenství. Tyto formy nelze však vzájemně hodnotit. 

Každá vyžaduje jiné předpoklady, jiné podmínky, každá je určena jiným dětem a klade důraz 

na jiné principy, což vytváří každé této formě určitá specifika, za nichž může fungovat. 

Osvojení je typicky soukromoprávním institutem a stojí v NOZ mimo ostatní formy 

náhradní rodinné péče. Hlavním hlediskem všech orgánů zajišťujících osvojení by měla být 

vůle vytvořit pro nezletilé dítě rodinu, což činí osvojení na rozdíl od jiných forem náhradní 

rodinné péče institutem jedinečným a nenahraditelným. Ostatní formy totiž předpokládají 

možnost návratu dítěte do rodiny původní, pokud dojde ke změně poměrů v biologické 

rodině, ať již důvody odebrání dítěte byly objektivního či subjektivního rázu.  

 Do pěstounské péče, vyjma právě přechodné, nepřicházejí děti vhodné k osvojení, 

které by mělo mít po stránce právní, věcné i psychologické přednost, což je logické. Osvojení 

je možné chápat jako institut práva soukromého s následky statusovými a naopak pěstounskou 

péči je nutno považovat spíše za institut práva veřejného, kdy stát a jeho orgány tento systém 

NRP podporují, zajišťují a zaštiťují. Pěstouni nedisponují všemi právy a povinnostmi rodičů, 

naopak je pěstoun oprávněn a povinen vůči dítěti v oblasti výchovné a pečovatelské, aniž by 

to jeho právní status na rozdíl od adopce ovlivnilo.  
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Ve vztahu k poručenství má pěstounství postavení sekundární, neboť každému 

nezletilému dítěti, kterému rodiče zemřeli nebo byli omezeni či zbaveni rodičovské 

odpovědnosti, musí soud obligatorně ustanovit poručníka. Obsahem poručenství, pokud je 

vykonáváno fyzickou osobou, může být i osobní péče o dítě. Svěření dítěte do péče jiné osoby 

je nejvolnější formou NRP, jejíž obsah určí soud podle konkrétního případu a toto pojetí 

zůstalo prakticky zachováno i v NOZ.  

Pro legislativu v oblasti náhradní rodinné péče v historii našeho státu je 

charakteristické, že určitým způsobem vždy odrážela celospolečenskou situaci dané historické 

epochy našeho státu. Po vzniku samostatného státu zaznamenala náhradní rodinná péče 

značný rozkvět vlivem angažovanosti mnoha dobrovolníků, po druhé světové válce se na tuto 

ustálenou praxi navázalo, aby v 50. letech došlo ke zrušení pěstounské péče, vzniku velkých 

ústavů preferováním kolektivní výchovy před péčí rodinnou. Až 60. léta přinesla uvolnění, 

v život vstoupil nový zor, ovšem postulovaný tehdejší socialistické společnosti, podařilo se 

však také přijmout zákon o péči pěstounské v roce 1973 se znakem dlouhodobosti PP. 

Zásluhu na tom si připisuje mnoho odborníků, jejichž výzkumy ovlivnily přístup 

k institucionální výchově a mají obecnou platnost. V žádném případě nejsou zastaralé a 

poplatné své době.  

V novodobé demokratické éře našeho státu se projevuje snaha mnoha jednotlivců či 

organizací navázat na odkaz první republiky, např. je obnoveno sdružení SOS DV na počátku 

90. let, ale také dochází a to zejména v době současné, k určitému nesystémovému 

roztříštěnému postupu, když rozdílný přístup a pohled na věc na jedné straně reprezentují 

akademicky činní odborníci, proti nimž často stojí širší odborná veřejnost či laici, i sama 

jednotlivá ministerstva.  

Velkou chybou bylo nepřijetí legislativní normy veřejnoprávní povahy na úrovni 

zospod a to již počátkem 90. let, jak tehdy velmi prozíravě prosazovala a navrhovala 

konzultantka mé práce. Nedochází tak ke vzniku jednotných koncepcí, v problematice 

náhradní rodinné péče se angažuje mnoho subjektů často s rozdílnými kompetencemi, 

s nejednotným přístupem a metodikou v jednotlivých krajích, což se projevilo především po 

novele ZOSPOD na počátku roku 2013. Často jsou vyzdvihovány jen určité modely řešení 

otázky sociálně osiřelých dětí bez historického kontextu a návaznosti, když ani nevíme, jak 

budou přijímány a aplikovány v praxi v našich podmínkách.1 Velmi neprozíravé se ukázalo 

preferovat jen některé vybrané a spřátelené nestátní neziskové organizace. 

                                                           
1 např. snaha celoplošně zrušit dětská centra a kojenecké ústavy a nahradit je profesionální pěstounskou péčí 



Strana  (celkem 271)   / 184 

Na druhé straně jednoznačně pozitivně hodnotím vysoce odborné expertní zázemí 

dané univerzitami, existenci mnoha NNO s obětavými dobrovolníky na úrovni krajů a okresů, 

kteří nevidí jen zisk. V praxi se jednoznačně osvědčilo využívat NNO k profesionální 

přípravě budoucích náhradních rodičů, jakož i k různým  podpůrným službám a doprovodným 

iniciativám, k zajištění odborného poradenství i terapie dětem i pěstounům, jimiž ulehčují a 

odlehčují zejména výkon pěstounství ve smyslu poslední velké novelizace zospod.  

Asi polovina dětí v ústavech je romského původu, což je vážný a obtížně řešitelný 

problém, jelikož Romové mezi sebe nepřijmou děti, které vychoval někdo jiný. Také romské 

dítě má potíže se integrovat do běžné většinové populace, která je často neakceptuje. Tento 

problém ještě více gradoval s existencí tzv. vyloučených lokalit, kde žije většina 

nepřizpůsobivých Romů. V tomto směru by měl stát více spolupracovat s NNO s nezávislými 

romskými iniciativami a podporovat pěstounskou péči z řad romských spoluobčanů a to 

zvláště v současné době preference profesionálního pěstounství. V praxi jsou známy poměrně 

slušné výsledky řady romských rodin, kterým již byly děti svěřeny do dlouhodobé pěstounské 

péče, tak jak tomu bylo na Slovensku nebo v Maďarsku. 

Náš stát také disponuje relativním dostatkem finančních prostředků proti jiným 

posttotalitním státům střední a východní Evropy.  Stavět však reformu péče o opuštěné děti na  

rušení ústavních zařízení a pouze na samospasitelných principech profesionální krátkodobé 

pěstounské péče není prozíravé a vhodné nejenom s ohledem na středoevropskou mentalitu a 

zkušenosti, ale také na získané praktické i teoretické vědecké poznatky ze sociální pediatrie, 

dětské psychologie, sociologie i s ohledem na odborně zajištěná univerzitní pracoviště v naší 

republice. V žádném směru však nechci zpochybnit význam a vliv raných kontaktů pečujících 

osob na vývoj dítěte, ale dítě musí být ve fázi, dokud nebude připoutáno.  

Za určitých specifických kritérií je pěstounská péče na přechodnou dobu vhodná pro 

nejmladší kojence nebo pro děti středního a staršího školního věku, tedy pouze v určité 

podpůrné podobě vhodné pro určité děti v dané specifické situaci a ne celoplošně aplikovaná 

na území našeho státu pro většinu dětí. Nelze ani vycházet z principu, že poznatky získané 

dlouholetými, propracovanými a i v zahraniční vysoce ceněnými výzkumy citové deprivace a 

subdeprivace jsou již v dnešní době překonané a v praxi nepoužitelné, natož, že byly 

postulátem komunistické totalitní propagandy. 

Profesionální pěstouni vykonávají pěstounství jako své zaměstnání, jsou za ně 

odpovědni OSPOD, krajskému úřadu a soudu. Výše odměny činí za jeden kalendářní měsíc 

20.000,- Kč. Právní úprava však připouští, že tato odměna je vyplácena pěstounu v evidenci i 
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v případě, že nepečuje o žádné dítě, aniž by bylo konkretizováno, jak má konkrétní úřad práce 

v případě, že žádné dítě nebude v krátkodobé pěstounské péči umístěno, postupovat.  

Je nutno říci, že děti, pro které je nutné zprostředkovat NRP, jsou často dětmi 

nechtěnými, narozenými matkám na nízké socioekonomické úrovni, prostitutkám, matkám s 

duševními poruchami a to zejména mentální retardací. Další důležitý aspekt se týká kojenců, 

jejichž matky dlouhodobě zneužívaly omamné a psychotropní látky nebo alkohol, když těchto 

dětí je v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc či ve zdravotnických zařízeních již 

dnes zhruba polovina. Většina těchto dětí žila ve svém původním prostředí, z něhož byly 

odebrány. Nejméně je dětí, u nichž se rozpadla primární nukleární rodina, a širší příbuzenstvo 

se o ně nebylo schopno postarat. Značná část těchto dětí je nějakým způsobem, ať už 

fyzickým, psychickým či sociálním, handicapována, když těmito indikacemi může být 

mentální retardace, sociální deprivace, hepatitida, syfilida, epilepsie aj. Dále může mít dítě i 

neblahou zkušenost v podobě týrání, zanedbávání či zneužívání. Kombinace a kumulace 

rizikových situací, rizikových skupin dětí i rizikových dospělých je tak značná.  

 Vyvstává poté otázka, zda profesionální pěstouni u nejmenších dětí ve svém 

rodinném prostředí budou schopni čelit situaci, kdy takovéto děti například vykazují 

abstinenční příznaky vlivem nepříznivých vlivů v prenatálním vývoji, a bude nutné, aby se 

nejdříve této závislosti zbavily, někdy i formou substitučních prostředků. Nehledě na 

skutečnost, že tito kojenci jsou plačtivější, neklidnější a péče o ně je značně fyzicky, 

psychicky i odborně náročnou záležitostí, které prostředí běžné rodiny neumí a ani nemůže 

řešit. Ukazuje se však, že konzumace drog v těhotenství matky nemá takových nevratných 

následků, jako konzumace alkoholu, kdy poškození zejména centrální nervové soustavy jsou 

ireverzibilní. 2 

Rovněž tak u starších kojenců a batolat nebo i dětí mladšího předškolního věku je 

vysoce pravděpodobné, že se na své pěstouny citově naváží, což je zcela jasně biologicky a 

vývojově v určitém věku dané a nezbytné. Poté, pokud bude jejich rodinné prostředí 

opakovaně měněno, dojde ke vzniku umělé subdeprivace dítěte, tedy ke vzniku traumatických 

zážitků z jejich odtržení z původního prostředí, v podstatě už poněkolikáté, když nebudou 

později schopny tyto děti vytvořit pevné a silné citové pouto k náhradním rodičům, tam, kde 

by toto pouto mělo být trvalé. Nehledě na to, že nebudou možná ani schopny takové pouto 

vytvořit ke svým vlastním potomkům. Také je možné, že dojde k vyhoření pěstounů, neboť 

nelze uměle naprogramovat, aby vzájemné citové vztahy mezi nimi a jim dočasně svěřenými 

                                                           
2 Hrdličková, M. : Děti závislých matek, nepublikovaný příspěvek z konference nedožitých 90, narozenin prof. 

Matějčka, FF UK, Praha, 6.12.2012 
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dětmi nevznikly. Pokud by byli pěstouni citově chladnými, nemohli by svou funkci vykonávat 

a ani by k ní neměli předpoklady. Řečeno s prof. Matějčkem, dítě přijímá za rodiče toho, kdo 

se k němu jako rodič chová, nikoliv toho, kdo jeho rodičem je, či se má stát.   

 Pro psychiku dítěte je jednoznačně výhodnější kontinuita výchovného prostředí, jeho 

stálost a neměnnost v čase, jakož i dlouhodobost získaných a vzniklých vztahů. Má-li náš 

právní řád mít inspiraci v anglosaském právu, nutno říci, že bylo zjištěno, že střídání 

pěstounských rodin je pro dítě obtížnější a psychicky zatěžující více, než klidné, stálé a 

stabilní prostředí dětského domova rodinného typu či dlouhodobé pěstounské péče 

vykonávané i ve větších skupinách, dříve v  tzv. zvláštních zařízeních pro výkon pěstounské 

péče. I v samotné Velké Británii je oceňován náš systém dlouhodobé pěstounské péče, 

aplikovaný již od sedmdesátých let. Dlouhodobě totiž z pěstounské péče do výchovy ústavní 

v naší republice odchází jen 8% svěřených dětí, kdežto v Anglii je to skoro 20%.  

V tomto ohledu je nutné zmínit slovenskou právní úpravu a její přechod 

k profesionální pěstounské péči. Zcela nové výzkumy doc. Phdr. Škoviery a dr. Búšové  

z katedry psychologie FF UK v Bratislavě však jednoznačně validně ukázaly, že děti umístěné 

u profesionálů chtějí po pěstounce stálou lásku, chtějí, aby jim zůstala, bojí se, aby ji opětovně 

neztratily. Oddělením dětí od svých vychovatelů tak dochází k traumatizaci pěstounů i dětí. 

Attechment tj. připoutání dítěte ke svým náhradním rodičům v určité vývojově senzitivní fázi 

nelze centrálně naprogramovat a řídit.  

Je tedy zcela nepochybné, že i přes dobré právní úpravy a rozsáhlé služby pro 

pěstouny, jakož i hmotné zajištění získané státem i neziskovými subjekty a jejich donátory, 

neexistuje ucelený systém reprezentovaný všemi směry, není jednotná exekutiva, která by tuto 

oblast zaštitovala a dala by jí řád, meze, hranice. Angažuje se množství lidí, jejich aktivity 

jsou roztříštěné, nekoncepční, často jdou proti sobě. Chybí zastřešení, koncepčnost, metodika.  

Najít konsensus není jednoduché. Často jde o boj o právně volné bílé dítě bez zátěže, těchto je 

však minimum. Osud dětí, jejich somatický, psychický, sociální i právní stav je však stále 

komplikovanější. V anamnézách dětí nalézáme stále složitější osudy jejich matek často 

spojené s drogami, alkoholismem, prostitucí, psychopatologií, duševními poruchami, 

s dětstvím v ústavním či nápravném zařízení apod. Je v těchto případech sanace rodiny a 

jejích vztahů ještě vůbec možná? Je rodinou i to prostředí, kde místo vzájemného uspokojení 

svých vzájemných psychosociálních potřeb hovoříme o nejtěžších případech týrání, 

zanedbání, zneužívání dětí, vystavení je sociální izolaci, stresovým faktorům, alkoholismu, 

prostituci? Máme na mysli děti selhávajících matek s neznámými či neuvedenými otci, 

s nevlastními týrajícími či zneužívajícími partnery matky?  
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Nutnost centralizace péče o nezletilé jako celku v samostatném exekutivním orgánu se 

samostatnou strukturou nezávislém na územním principu, který by byl řízen centrálně, vidím 

zcela nezbytným. O tom koneckonců hovoří odborné kruhy již více než 40 let. Tento princip 

by byl návratem k systému první republiky. Centrální orgán by neměl být odnoží MPSV, ale 

zcela samostatným ministerstvem nebo státním úřadem na úrovni ministerstev komplexně 

řešícím tuto problematiku. V naší zemi chybí jednotná systemizace i koncepce celé 

problematiky.  

V gesci jednotlivých ministerstev jsou zcela odlišné pravomoci i věcné vymezení 

jednotlivých oblastí. MPSV spravuje asi největší oblast, tj. sociálně právní ochranu dětí, 

koordinuje NRP na úrovni krajů a obcí. V gesci MS je činnost soudů, státních zastupitelství a 

vězeňství pro mladistvé. MMR by se mělo podílet na problematice dostupného sociálního 

bydlení, které bylo privatizací bytových fondů zcela zničeno, přičemž často dochází 

k zneužívání dávek SSP ve formě příspěvku na bydlení. Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje 

zdravotnickou péči a spravuje zdravotnická zařízení. Ministerstvo vnitra by mělo podchycovat 

prostřednictvím policejních orgánů sociálně patologické jevy a na tyto upozorňovat, 

prověřovat a vyšetřovat trestné činy spáchané na dětech a dětmi pod dozorem příslušného 

státního zastupitelství, které je exekutivně podřízeno MS. Ministerstvo školství spravuje 

školská zařízení, kde je vykonávána ústavní a ochranná výchova. Všechna tato ministerstva i 

ostatní státní orgány by měly úzce spolupracovat, když meziresortní součinnost jednotlivých 

složek zejména na nižších úrovních v jednotlivých okresech je zcela nezbytnou, aby tento 

„systém“ vůbec mohl fungovat. Diskontinuita se projevila v praxi zejména přijetím 

novelizovaného zospod po 1.1.2013, jakož i nabytím účinnosti NOZ po 1.1.2014.3  

Děti bez pomoci dospělých bez jejich péče, podpory a lásky nemohou dozrát. Mají 

odlišné fyzické i psychické potřeby. Vždy budou existovat dva přístupy v právu, liberální a 

ochranitelský. Nalezení rovnováhy mezi svobodou jedinců a nutností intervence do těchto 

vztahů je jedním z největších a nejdůležitějších úkolů každé demokratické společnosti.  

Statisticky 4 je zjišťováno, že 87% dětí z kojeneckých ústavů tj. ve věku do tří let, se 

dostává zpět do rodin. Přibližně polovina z těchto dětí jde do svých původních rodin, 

nezůstává v ústavním zařízení dlouhodobě. Pokud dítě v ústavu zůstává, jedná se o dítě 

s těžkým postižením, určitým zdravotním znevýhodněním nebo romského etnika, pro něž se 

obtížně náhradní rodinné péče nalézá. Principielně by však každé dítě umístěné do ústavního 

                                                           
3 např. při přemisťování dětí ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nedostatkem vhodných pěstounů, 

nezájmem o varování odborníků, ideovou odtržeností MPSV od ostatních ministerstev zejména MS, MZ  a 

MŠMT, nutno říci že odlišná praxe je na úrovni nejen krajů, ale i jednotlivých okresů,  
4 Dostupné např. z http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/zdravotnicka-statistika 
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zařízení mělo mít právo na zajištění náhradní rodinné péče bez ohledu na svou rasu, barvu 

pleti pohlaví, věk, národnostní, etnický nebo sociální původ, tělesnou a duševní nezpůsobilost 

a jiné postavení jeho nebo jeho rodičů.  

Prevence primární i sekundární není záležitostí jediného a jednotného programu, 

postupu a přístupu. Proto i intervence státních subjektů musí nabídnout celou škálu dílčích 

metod, postupů a opatření, přiměřených konkrétním situacím a individuálním případům 

ohrožených dětí a jejich rodin. Účinnost, vhodnost a včasnost takovéhoto přístupu závisí vždy 

na koordinaci a komunikaci jednotlivých sektorů, organizací, disciplín, resortů, ale hlavně 

jednotlivců.  

I když současná právní úprava i celospolečenská situace poskytuje NNO širokou účast 

nejenom na NRP, často ovšem s podstatnou hmotnou účastí státu, existují kompetence, které 

v souladu s čl. 32 LZPSV a přijatými mezinárodními smlouvami naším státem, náleží pouze a 

výhradně státu a jeho orgánům. Stát je tedy nejvyšším garantem ochrany a pomoci potřebným 

dětem, neboť přímo ze samé podstaty zákona plyne, že pouze stát je oprávněn vydávat určitá 

rozhodnutí, ať už správní či soudní. Často také orgány obce s rozšířenou působností plní 

funkci opatrovníka a poručníka nezletilým, jsou aktivně legitimovány k podání konkrétních 

návrhů soudu, konají sociální šetření a kontrolu životních a vzdělávacích podmínek, výhradně 

zprostředkovávají NRP, sledují děti v NRP, navštěvují děti v NRP, jsou kurátory i v trestním 

řízení, zastupují poškozené v trestním řízení, pokud se ocitnou v kolizi se svými zákonnými 

zástupci nebo zákonní zástupci nemohou tato práva vykonávat. 

Je tedy nutné ponechat státu v náhradní rodinné péči proces zprostředkování ( moc 

výkonná a státní správa a samospráva v rozšířené působnosti), rozhodnutí o vzniku ( moc  

soudní) a to u předběžných forem, jakož i  následnou kontrolu, supervizi a dozor svěřit státu 

včetně restrikce při zjištěném porušení (OSPOD, soud, orgány činné v trestním řízení) se 

zajištěním hmotného zabezpečení ( úřady práce a MPSV).   

I. De lege ferenda v právní úpravě pěstounské péče vidím nedostatky v tom, že  

1) Není konkrétně upraveno právo styku dítěte umístěného v pěstounské péči se svými 

biologickými sourozenci, není upraveno právo dítěte na styk s rodiči, ale pouze rodičů 

s dítětem. Oligatornost styků dětí vyrůstajících v pěstounské péči s jejich biologickými rodiči 

považuji za problematickou. Z polostrukturovaných  rozhovorů dětí i dospělých, vyrůstajících 

v ústavním prostředí či v dlouhodobé pěstounské péči, vyplývá, že pro tyto děti často jejich 

biologičtí rodiče, které vidí zřídka, nemají žádný význam. U mnohých z nich vyvolává tato 

možnost odpor, úzkost i zmatek. Nepostradatelnost biologických rodičů se přeceňuje, 

návštěvy v pěstounských rodinách jsou chápány jako nechtěná intervence. Otázka, zda chce 
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samo dítě styky, není uzákoněna, v současné podobě je to pouze rodič, kdo si je může vynutit. 

Nicméně tento institut vyplývá z přijatých mezinárodních smluv a je vždy možno obrátit se na 

soud, aby styk zakázal. Možnost styku s rodiči bych tedy ponechala fakultativní.   

2) Není konkrétně upraveno právo styku dítěte umístěného v pěstounské péči se svými 

biologickými sourozenci. Umožnila bych tedy úpravou právní normy možnost styku i těmto 

skupinám.    

3) Nejsou také podrobněji upravena práva dalších dětí pěstounů, které mohou 

přesunutím pozornosti na přijaté dítě často sociálně deprivované a výchovně náročné, samy 

strádat. Motivace vlastních dětí by měla korespondovat s motivací pěstounů, v řízení o PP by 

měl soud brát v potaz i jejich stanovisko s ohledem na věk a rozumovou vyspělost. Fází 

přípravy a odborné pomoci musí projít nejenom žadatelé, ale i jejich děti, bez ohledu na to, 

jsou-li dětmi biologickými či nikoliv. Pokud by tedy pěstounská péče byla v rozporu se zájmy 

ostatních dětí pěstounů, nemělo by dojít k jejímu vzniku. Tato zásada by měla být zakotvena 

v NOZ. V zospod 5 je totiž upravena pouze nutnost posouzení schopnosti dětí žijících v rodině 

žadatele přijmout dítě do rodiny, když není rozlišováno, zda se jedná o děti biologické, 

osvojené nebo v pěstounské péči. 

4) Příprava na náhradní rodinnou péči zcela absentuje u dítěte, které je přijímáno, což 

není zatím v zospod jednoznačně upraveno, byť tak jednotlivé kraje již někde činí. Měly by 

být odborníky důsledně zvážena všechna rizika a rodina vybrána i s ohledem na svou 

strukturu a dynamiku vzájemných vztahů.  Například slovenská právní úprava přípravu dítěte 

zakotvuje velmi podrobně, zde by mohla být nalezena inspirace.  

5) Institut pěstounské péče na přechodnou dobu, byť zcela jednoznačně upravuje 

soukromá práva a povinnosti, „uvízl“ v zospod, tedy ve veřejném právu. Podle mého názoru 

měl být upraven v NOZ, což bylo opomenuto. Také by mělo být jednoznačně dáno, kdy 

pěstoun na přechodnou dobu pobírá odměnu a kdy nikoliv, také toto vakuum by mělo být 

odstraněno.  

6) V praxi je velmi rozšířená tzv. hostitelská péče, která často vyústí v péči 

pěstounskou. Není jednoznačné dáno, na základě jakého právního titulu však děti, které mají 

pravomocně nařízenou ústavní výchovu, v rodinách hostitelů pobývají. Za jejich péči nese 

odpovědnost ředitel ústavního zařízení, přitom však rodičovská odpovědnost jejich zákonných 

zástupců je zachována. Domnívám se, že by hostitelská péče měla být zákonně v NOZ 

upravena, když by vznikala na základě vícestranného závazkového právního vztahu s přesně 

vymezenými právy a povinnostmi zúčastněných stran.  
                                                           
5 viz ust. § 27 odst. 1 písm. d) zospod  
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II. V právní úpravě osvojení navrhuji de lege ferenda :  

1) Upravit práva a povinnosti vůči dítěti osob žijících v registrovaném partnerství. 

NOZ výslovně nehovoří o osvojení dítěte osobami stejného pohlaví žijících v registrovaném 

partnerství, ať už půjde o osvojení oběma partnery nebo o osvojení dítěte jednoho z partnerů 

druhým partnerem.6 Druhý z partnerů tak nemá k dítěti žádná práva. Přitom podle zákona o 

registrovaném partnerství existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské 

odpovědnosti partnera vůči svému dítěti a tato skutečnost není ani překážkou svěření dítěte do 

jeho výchovy. V tomto případě, pokud dítě sdílí společnou domácnost partnerů, podílí se na 

jeho výchově i druhý z partnerů se zřetelem na ochranu vývoje a výchovy dítěte. Trvající 

partnerství však brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.7 

2) Jako určitý nedostatek vidím v tom, že bude asi komplikované určit, zda je nebo 

není třeba souhlasu rodiče s osvojením, když se bude fakticky jednat o čtyři situace : 1) rodiče 

jsou zbaveni rodičovské odpovědnosti a práva dát souhlas s osvojením dítěte, poté tento 

souhlas udělí za ně ustanovený poručník dítěte,  2) rodič je omezen ve své svéprávnosti i 

v této oblasti, potom tento souhlas za něj udělí jeho hmotněprávní opatrovník, 3) rodič je 

neznámého pobytu a nepodaří se soudu v součinnosti s jinými orgány veřejné moci rodiče 

nalézt ani při vynaložení potřebné pečlivosti. Zákonodárce nestanoví, jak dlouho má být rodič 

nezvěstným, jak dlouho má být soud v součinnosti například se státním zastupitelstvím, 

policií i OSPOD a po rodičích pátrat. Podle mne by tato lhůta měla být dána konkrétně. 

Předpokládá se však analogicky, že tomu tak bude nejméně po dobu tří měsíců. 4) Souhlasu 

s osvojením tedy nebude třeba, pokud rodiče zjevně neměli o dítě zájem, neprojevovali o ně 

soustavný opravdový zájem a tím trvale zaviněně porušili své povinnosti rodiče.  

III. V oblasti ústavní a ochranné výchovy de lege ferenda navrhuji :  

1) Přijmout zákonnou právní úpravu upravující výkon ústavní výchovy ve 

zdravotnických a sociálních zařízeních, tak jak je zákonně upraven výkon ústavní a ochranné 

výchovy v zařízeních školských. Současné podzákonné normy podle mého názoru jsou zcela 

nedostatečné. Tím by mohla být odstraněna i dualita zařízení vyžadujících okamžitou pomoc, 

která současně existují jako zdravotnická zařízení i zařízení sociální. 

2) Svěřit státním zastupitelstvím jako zcela nezávislé instituci výkon dohledu nejenom 

nad školskými zařízeními, ale také nad zdravotnickými a sociálními, a tím posílit ochranu 

práv zde umístěných klientů.  

                                                           
6 tato možnost je již např. ve Velké Británii, Španělsku, SRN, Belgii, Dánsku, Nizozemí, od r. 2015 i v 

Rakousku 
7 viz ust. § 13 odst. 1 až 3 z.č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství  
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3) Ve školských zařízeních oddělovat nezletilé s uložením ústavní a ochranné výchovy 

a tento princip i výslovně uvést v z.č. 109/2002 Sb., a to z preventivních důvodů z důvodu 

ochrany dětí s nařízenou ústavní výchovou.  

4) Věnovat pozornost tzv. hraničním dětem a zajistit jim veškerou dostupnou 

lékařskou péči, zejména pedopsychiatrickou a pedopsychologickou.  

5) Vyřešit problematiku zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, když se 

domnívám, že představují po určitou dobu pro dítě bezpečné a neutrální místo, když by soud 

měl možnost podle potřeby dětí pobyt zde prodloužit, a ne po uplynutí půlroční lhůty děti 

striktně odesílat do dětských domovů, tak, jak některé soudy rozhodují. V tomto ohledu snad 

již první novela NOZ, která zatím není platná ani účinná, bude pro děti příznivou. 

6) Vhodné by bylo v zzřs tedy v procesní normě jako aktu práva veřejného stanovit 

přednost řízení ve věcech NRP a ústavní výchovy před ostatními opatrovnickými věcmi, tak 

aby pojem neprodlenosti byl dán konkrétní lhůtou a ne jenom obecně. 

7) Zákonně upravit obligatornost zastoupení nezletilého v řízení o ústavní výchově 

advokátem.    

IV. De lege lata jako pozitivní vidím tyto změny v právním řádu :   

1) U pěstounské péče skutečnost, že stěžejní důraz je kladen na roli soudu, na jeho 

míru určité volnosti při rozhodování o PP, zejména v otázce styku dětí s původní rodinou od 

možnosti širokého styku až k jeho úplnému zákazu. Také rozhodnout podle aktuální změny 

poměrů, ať na straně pěstounů, dítěte či rodičů, je pozitivní skutečnost, kdy soud může pružně 

reagovat na daný skutkový stav.    

2) Velmi pozitivní je zajištění a vypracování individuálního plánu pro každé ohrožené 

dítě a pořádání případových konferencí podle zospod se širokou účastí všech zúčastněných 

subjektů.  

3) NOZ jednoznačně vyjasňuje základní definice a parametry osvojení, vychází 

z úmluv Rady Evropy i z mezinárodních úmluv s ohledem na ochranu práva na rodinný život.  

Vytváří věkové hranice pro osvojení z hlediska osvojitele i osvojence. Oproti zor posiluje 

práva domnělých příbuzných dítěte s ohledem na jeho původ a identitu, také klade důraz na 

participační práva samotného osvojence s ohledem na  jeho věk.  

5) Jednoznačným pozitivem NOZ a ZZŘS se jeví dominantní role soudu v procesu 

osvojení od počátku do konce až k jeho následné kontrole, kdy fakticky jeden konkrétní 

soudce by měl tímto institutem provázet jednotlivé dítě a nést za tento celý proces osobní 

odpovědnost z hlediska zájmu dítěte i rychlosti řízení od počátku až do jeho konce.  
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6) Novou úpravou byla také odstraněna dvojkolejnosti rozhodování OSPOD a soudů, 

především u institutu péče před osvojením, i péče předpěstounské.   

7) Jasně jsou také v NOZ deklarována pravidla anonymity osvojení a to pro biologické 

rodiče i pro osvojitele s ohledem na ratifikované úmluvy. 

8) O změně místa ústavní výchovy a to včetně přemístění dítěte je rozhodováno 

soudem a nikoliv ve správním řízení.  

9) Legislativní možnost předběžné předadopční péče umožňuje novorozence umístit 

již záhy v řádu dnů po porodu do náhradní rodiny, aniž by prošel ústavním zařízením a měnil 

tak výchovné prostředí.  

10) V případě předběžných opatření jsou jednoznačně dány lhůty a to i pro rozhodnutí 

soudů druhého stupně. 

11) Navrhovatel v opatrovnickém řízení nemůže být současně kolizním procesním 

opatrovníkem, tak jak tomu v případě OSPOD často při návrhu na nařízení výchovných 

opatření bylo. Podle mého názoru by však dítě při nařizování zvlášť závažných opatření ve 

výchově mělo být zastoupeno ex lege advokátem, tedy osobou práva znalou.   

I při vlastní realizaci NRP se může situace zkomplikovat. Nalézt vhodné řešení není 

snadné a v mnoho ohledech to nesvedou ani náhradní rodiče bez odborné pomoci.  

Některé děti umístěné do NRP později, ve starším věku po častějším střídání prostředí 

nebo s výraznými negativními zkušenostmi z vlastní rodiny, případně z předchozí nevydařené 

NRP, se obtížně adaptují. Moment diskontinuity životní cesty je rizikový v tom ohledu, jak jej 

dítě přijímá a prožívá. Je vykořeněné, nemá pocit bezpečného místa, nemá pocit své vlastní 

identity, samo není schopno dát, co nikdy nemělo, a tím dochází k začarovanému kruhu 

přenosem negativních vzorců chování do dalších generací. 

Vždy je třeba celostního přístupu s ohledem na informovanost, odbornost a zkušenosti, 

ale i se zachováním určitého nadhledu, věcnosti a racionality. Multidiscplinární týmy 

odborníků mohou pomoci při řešení všech problémů, ať už jsou zdravotního, právního, 

sociálního, pedagogického, psychologického či jiného charakteru.  

Vždy záleží na jednotlivcích, jejich etickém, profesním, mravním a lidském přístupu 

k ohroženým dětem, vše začíná u sociálních pracovníků, pokračuje přes soudy, či orgány 

činné v trestním řízení, krajské úřady, pracovníky dětských domovů, zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc.  

Náš právní řád skýtá řadu možností, jak konkrétní situace v praxi řešit, a je dnes již 

možné, s ohledem na významné novely v právu veřejném i soukromém, vybrat takové řešení 

situace, aby bylo dítěti zcela ku prospěchu.   
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Summary:  

The submitted thesis for the rigorous work – Intervention of the state bodies in the field of the 

substitute for family care is divided into ten chapters. The first chapter deals with the 

institutional upbringing of minors provided in educational, social and health care institutions. 

This chapter also describes the problems of the adjudicated protection in detail. The topical 

issue of this chapter is the improvement of the family life. The second chapter, relatively 

extensive, is divided into seven subchapters. It analyzes forms and kinds of the substitute for 

family care, the differentiation thereof, and it compares the current legal regulation and the 

previous one. It also describes in detail the institutions of adoption, foster care, custodianship 

as well as personal wardship regarding the historical interpretation of this institute, legal 

regulation in the Family Act and the new Civil Code and it also considers the procedure rules.   

The third chapter deals with the international contracts in the field of the protection of 

children which our state has accepted and is bound with. 

The fourth chapter makes effort to look at all these issues from the point of view of the private 

law as well as the public one in connections with intervention of the public power and finally 

the fifth chapter is about the juridical power and the dominant position thereof when decisions 

on foster cases are made. In the sixth chapter we can read about the concrete representatives 

of the public state administration, concrete powers thereof in the process of the substitute for 

family care and social-legal protection of children; these are the Office for International Legal 

Protection of Children, municipalities, ministries, Prosecuting Attorney´s Offices, the 

ombudsman, regional authorities and Labour Offices.   

The seventh chapter deals with the non-state, non-profit sector in the field of the substitute for 

family care. The eighth chapter emphasises the meaning and the role of the European Court 

for Human Rights and the juridical decisions thereof, and the ninth chapter describes in detail 

the foreign legal regulation of the selected EU-countries i.e. England, Slovakia and Bulgaria.  

The tenth chapter finishes the thesis for the doctorate thematically with a psychological 

digression into the field of the substitute for family care concentrating on the issues of the 

identity of the child, the acceptance of him/her, the anchoring in a new family, together with 

the list of important researches in the field of child, developmental and social psychology.  

In closing de lege ferenda there are issues connected with the application of the new Civil 

Code in practice, with the regulation of the foster care in connection with rights of children, 

biological parents as well as foster parents. In my opinion, the biggest insufficiency resides in 

the field of the executive, in the absence of a central executive body which should cover this 

field. 
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Příloha č. 1 : Statistické údaje týkající se ústavní výchovy a NRP 

1. Statistické údaje týkající se nákladů na dítě v ústavní výchově jdoucí ze státního 

rozpočtu :  

 

Náklady na jedno dítě v pobytových zařízeních ve školské a zdravotnické oblasti 

 

Typ zařízení Celková 

kapacita 

Celkové 

roční 

náklady (Kč) 

Náklady 1 dítě/měsíc 

neinvestiční (Kč) 

Náklady 1 dítě/měsíc 

vč. investic (Kč)  

Výchovné ústavy  1 307 

 

760 412 000 39 044 41 113 

Dětské domovy 

se školou  

628 300 275 000 39 845 41 956 

Diagnostické 

ústavy  

562 489 021 000 48 863 54 771 

Dětské domovy  

 

5 089 1 098 260 000 17 981 23 418 

Kojenecké 

ústavy 

1 871 788 200 000 35 106 37 541 

Celkem 

 

9 457 3 436 168 000 30 278 39 352 

Zdroj: Analýza legislativy, řízení a financování. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010 

 

 

Komentář :   

 

Tyto statistické údaje vychází z právního stavu v roce 2010, tedy před velkou novelou zospod.  

Byly jedním z argumentů v důvodové zprávě k zospod k této novelizaci. Odráží tendence 

státu přesunout péči o ohrožené děti z ústavní výchovy do péče rodinné.  

Průměrné náklady státního rozpočtu na 1 dítě v pěstounské péči činí 9947 Kč měsíčně. 

Průměrné náklady na udržení dítěte v rodinném prostředí jsou ještě nižší. Například náklady 

na službu sociálně aktivizační služby pro rodiny (sanace rodiny) dosahují průměrně 55 815 

Kč ročně (tj. 4651 Kč měsíčně), přičemž v této rodině může vyrůstat i větší počet dětí. V roce 

2009 čerpaly sociální služby v této oblasti 65,6 mil. Kč z veřejných zdrojů, přičemž bylo 

poskytnuto 2 200 intervencí.   
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 2. Statistické údaje týkající se ústavní a náhradní rodinné péče :  

 

 

 

Tento graf názorně dokládá, jak v průběhu prvních pěti let po roce 1989 došlo ke 

statisticky významným změnám v institucionální výchově snížením počtu zařízení, jejich 

kapacity i přijatých dětí. Od roku 2006 do roku 2011 statisticky narůstal počet propuštěných  

dětí z ústavní výchovy, když svého vrcholu dosáhl právě v roce 2011.  

 

Další čtyři grafy na straně následující ukazují, jak je důležitá spolupráce OSPOD a 

rodiny, která významně snižuje dobu umístění dítěte v ústavním zařízení, když není statisticky 

rozlišeno, jakého typu je toto zařízení, před tím, než je svěřeno dítě do péče budoucích 

osvojitelů. Data vycházejí z faktického okamžiku propuštění dítě mladšího 3 let, nikoliv z dat 

nabytí právní mocí rozsudků o osvojení. Poslední z těchto tří grafů validně popisuje, že děti, 

které byly vystaveny velmi nepříznivému zacházení ze strany svých rodičů, v důsledku čehož 

došlo rozhodnutím soudu ke zbavení či omezení rodičovské odpovědnosti, zůstávají 

v institucionální výchově nejdéle. Poslední ze čtyř koláčových grafů potvrzuje známou 

skutečnost, že děti odcházející do péče pěstounské, poručenské či do svěřenectví, jsou 

v ústavních zařízeních umístěny nejdéle, míra jejich deprivace je tak nejvyšší a proces její 

nápravy nejtěžší.  

Postoj biologických rodičů k jejich dětem, míra jejich odpovědnosti za jejich další 

život, je tak stěžejním faktorem v rychlosti zprostředkování náhradní rodinné péče.  
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Další ze skupiny čtyř grafů porovnává náhradní rodinnou péči ve vybraných 

evropských státech. Zastoupeny jsou i Slovensko a Bulharsko, jejichž právní úprava náhradní 

rodinné péče je podrobně analyzována v zahraničním exkursu této práce.  

Za zmínku stojí zejména Maďarsko, které statisticky vykazuje zcela jiné ukazatele, 

nežli ostatní země a to v trojnásobném měřítku v počtu mezinárodních osvojení. Naopak 

nejméně osvojení je na Slovensku a Bulharsku. Nejstrmější křivka nárůstu je potom 

v Rumunsku v letech 1999 až 2004.  

 

 

4%
8%

26%

62%

Délka pobytu dětí v KÚ a DD v r. 2011
(197 dětí do 3 let věku, umístěni do jiných forem 

NRP)

0-2m

3-5m

6-11m

déle než 1r

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

Česká republika

Maďarsko

Polsko

Slovensko

Bulharsko

Rumunsko

Ukrajina



Strana  (celkem 271)   / 209 

 

 

 

 

 

Tyto dva grafy znázorňují kvantitativní rozložení dvou typů náhradní rodinné péče a to 

osvojení a pěstounské péče s rozlišením věku do tří let dítěte v počtu na 100.000 obyvatel ve 

věku 0 až 17 let toho kterého státu, když není rozlišeno osvojení mezinárodní a vnitrostátní. 

Zajímavé je, že nejvíce osvojených dětí v populaci nejmladších dětí je v Bulharsku, v němž je 

naopak nejméně dětí v péči pěstounské a to spolu s Ukrajinou a se Slovenskem. Percentilní 

graf na další straně ukazuje na Slovensku spolu s  Polskem nárůst osvojení. Graf týkající se 
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osvojení mezinárodního zaujme nárůstem v balkánských zemí Rumunsku a Bulharsku, když 

vrcholu bylo dosaženo v letech 1999 až 2002. Ostatní země Evropské unie zaznamenávají 

lineární křivku. Ukrajina je v počtu mezinárodních osvojení v percentilním zastoupení 

v populaci na třetím místě.  

 

 

 

 

Tento graf se týká pouze České republiky ve stavu k 1.1.2013, tj. ode dne účinnosti 
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jsou na severní Moravě a v severních Čechách. Nejméně naopak na Vysočině, Pardubicku a 

Zlínsku.  

 

 

 

 

 

 

Statistické údaje pro vytvoření grafů byly čerpány z těchto  internetových zdrojů  :  

http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-zarizeni/kojenecke-ustavy-detske-domovy-dalsi-

zarizeni-pro-deti 

http://www.nahradnirodina.cz/statistiky_nahradni_vychovy_v_cr.html,  

http://www.nadaceterezymaxove.cz/problematika/statistika-cr/,  

http://www.vzd.cz/sites/default/files/rocenka_2012.pdf,  

http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/339-pocet-pestounu-na-prechod.html,  

z této adresy  je zjištěno, že k datu 1.6.2014 je aktuálně v ČR asi 100 profesionálních pěstounů na přechodnou 

dobu, ke konci roku 2014 je nárůst již trojnásobný, když pěstounů je 321.   

http://www.nadacetm.cz/45-pestounska-pece.html,  
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http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-zarizeni/kojenecke-ustavy-detske-domovy-dalsi-zarizeni-pro-deti
http://www.nahradnirodina.cz/statistiky_nahradni_vychovy_v_cr.html
http://www.nadaceterezymaxove.cz/problematika/statistika-cr/
http://www.vzd.cz/sites/default/files/rocenka_2012.pdf
http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/339-pocet-pestounu-na-prechod.html
http://www.nadacetm.cz/45-pestounska-pece.html


Strana  (celkem 271)   / 212 

Příloha č. 2 :           

Exkurz do psychologické problematiky NRP 

          2.1. Otázka sanace rodiny a jejích vztahů  

Pojem sanace rodiny, byť je často v souvislosti s náhradní rodinnou péčí nebo i péčí 

institucionální používán, nikde legislativně upraven není. Ve všeobecném měřítku můžeme 

pod tímto pojmem chápat obnovu nebo úpravu nějakého jevu, tedy v případě rodiny 

výchovného prostředí a jeho vztahů, tj. jeho stabilitu a funkčnost.  

Definici tohoto pojmu užil Oldřich Matoušek, podle kterého „ sanací rodiny je tedy 

možno chápat jako postupy podporující fungování rodiny, které jsou opakem postupů 

vyčleňujících některého člena rodiny kvůli tomu, že někoho ohrožuje, příp. kvůli tomu, že je 

sám někým z rodiny ohrožen. V současnosti v západních zemích převažuje názor promítající 

se i do praxe sociální práce, že sanace rodiny by měla být metodou první volby u většiny 

případů, kdy je sociální služba kontaktována kvůli ohrožení dítěte popř. výskytu domácího 

násilí. Sanace rodiny má však mnohem širší pole působnosti, například jako postup doplňující 

léčbu závislosti u dospělých lidí nebo lidí trpících vážnou duševní nemocí. Práce s rodinou 

může mít formu podpory od zaškoleného dobrovolníka, terapie poskytované profesionálem 

celé rodině nebo někomu z rodiny v domácím či jiném prostředí, služby poskytované rodinám 

(např. docházka dětí do specializovaných denních center, přípravné vzdělávání dětí před 

vstupem do školy, docházka do mateřských a rodinných center).“8 

Z právních předpisů upravujících rodinné právo a sociálně-právní ochranu dětí 

jednoznačné vyplývá, že jedním z prvořadých zájmů dítěte je vyrůstat ve funkční rodině. 

Zákon o sociálně právní ochraně dítěte je postaven na koncepci, že hlavním způsobem řešení 

situace ohroženého dítěte má být ozdravění rodinného prostředí neboli sanace vlastní rodiny 

dítěte. 9 

Zkušenosti odborníků, kteří pracují s dětmi v ústavech, ukazují, že největší snahu a 

odhodlání k pozitivním změnám v rodině mají rodiče během diagnostického pobytu jejích dětí 

a bezprostředně po nástupu do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc.10 Po jednom roce pobytu v zařízeních však je snaha rodičů po 

změně způsobu jejich života minimální. Zvykají si na odloučení a často jim i tento tzv. 

                                                           
8Matoušek, O. : Metody a řízení sociální práce,  Praha: Portál, 2003, s. 384,   
9 závěrečné stanovisko Veřejného ochránce práv č. 4464/2002/VOP/TL  
10 Průšová, L.,  Řezníček, T., : Dítě na cestě mezi ústavní výchovou a rodinou, příspěvek ze sborníku celostátní  

konference Aktuální otázky náhradní rodinné péče, Brno, Traida, 2007, s. 29, dostupné z http :  www.triada-

centrum. cz, citované dne 15.1.2013 

http://www.triada-centrum/
http://www.triada-centrum/
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internátní model s pravidelnými návštěvami dětí ať už v zařízení nebo v jejich bydlišti se 

souhlasem místně příslušného OSPOD  například během prázdnin vyhovuje.  

Nedostatečná tj. žádná nebo špatná, sociální práce v rodině dítěte, u něhož byla ústavní 

výchova nařízena, vede ke zbytečně protrahovanému pobytu dítěte v ústavním zařízení 

s rizikem ztráty vazeb v rodině. Důsledkem této situace dochází ke snížení šancí na opětovné 

začlenění dítěte do rodiny nebo vyhledání rodiny náhradní.   

Více než 70% dětí je však v dětských domovech umístěno primárně ze sociálních 

důvodů, na které se mohou kumulovat ostatní přidružené důvody jako je záškoláctví, 

zanedbanost, nedostatečné lékařská péče, nezvladatelnost dítěte, psychiatrická diagnóza 

rodičů či dítěte, kriminalita dítěte, nutnost odborné zdravotnické péče apod.  

Dobrým řešením by se jevilo ještě více začlenit NNO do doprovázení dítěte 

z institucionalizované výchovy  pomocí vytvoření si vhodných sociálních návyků u jejich 

rodičů například uložením této povinnosti soudem. OSPOD již tak je přetížen i s ohledem na 

absenci vhodných zkušených terénních pracovníků, kteří by rodiny pravidelně navštěvovali 

včetně vytvoření systému vhodné podpůrné odborné péče ke zvládání každodenních 

problémů. U těchto rodin by bylo vhodné vybudovat síť odborných pracovišť pro poskytování 

sociálních terénních i ambulantních služeb např. formou asistentů. Pro poskytnutí účinné a 

rychlé pomoci rodinám, aby došlo ke zvýšení šance na návrat dítěte do rodiny, je třeba vždy 

konkrétně pojmenovat důvody, proč bylo nutné umístit dítě mimo rodinu a co je třeba změnit, 

aby se dítě mohlo do rodiny zpět vrátit a za pomoci jakých prostředků a v jakém časovém 

rozpětí.  

I během výkonu ústavní výchovy by tak měla být dětem dána možnost kontaktu 

s jejich rodiči, což je jejich zákonným právem, nikoliv formou odměny, jak bývalo i ještě 

dosud bývá mylně interpretováno v ústavních zařízeních,11 především za účelem posilování a 

obnovování jejich vzájemných vztahů. Vždy je však nezbytná týmová spolupráce rodičů, 

OSPOD, ústavu, sociálních pracovníků či neziskových subjektů. Mělo by se více využívat 

tzv. případových konferencí, supervizí a individuálních plánů vytvořených pro konkrétní 

dítě.12 Dále by měl být vytvořen sanační plán pro každou konkrétní rodinu a pro každé 

jednotlivé dítě, jenž by měl být jednoznačně v souladu s přijatými individuálním plánem 

ochrany dítěte, a dík tomu by mělo být stanoveno, jakým způsobem se na něm bude každá ze 

stran podílet.  

                                                           
11 kritika tohoto postupu je obsažena např. ve  zprávě  ombudsmana ČR o výkonu ústavní výchovy ve školských 

zařízeních dostupná z : http://www.ochrance.cz/ochrana osob-omezenych-na-svobode/zarizeni-ustavni-a-

ochranne-vychovy/, citované dne 27.12.2013 
12 viz  ust. § 1, 2 v.č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zospod  

http://www.ochrance.cz/ochrana%20osob-omezenych-na-svobode/zarizeni-ustavni-a-ochranne-vychovy/
http://www.ochrance.cz/ochrana%20osob-omezenych-na-svobode/zarizeni-ustavni-a-ochranne-vychovy/
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Mohu říci, že díky novelizovanému znění zospod v praxi tento systém již celý rok 

funguje a já sama se případových konferencí na pozvání pořadatele tj. zospod příslušných 

městských úřadů i krajského úřadu účastním. Pořadatelem případové konference však může 

být i samo ústavní zařízení.    

U rodičů, pokud budou ovšem mít zájem spolupracovat, by bylo možné využít 

vhodných nácviků různých sociálních, výchovných či jiných dovedností, terapeutické 

podpory, sociálně – psychologických intervencí, psychiatrických ambulantních služeb apod. 

Vždy by se k nim mělo přistupovat jako k rovnocenným partnerům, což není občas 

jednoduché, ale jinak nelze účelné spolupráce dosáhnout.  

Podle mého názoru a zkušeností z praxe 13, však sanace původní rodiny i zdravých 

rodinně právních vztahů není možná ve všech případech, a je nutné zvážit, kdy se o ni 

pokusit, či nikoliv, případně kolikrát se o ni pokusit. Děti se bez vlastního rodinného zázemí 

ocitají v důsledku určité patologie rodiny nebo proto, že se rodina vůbec nevytvořila. Zásadní 

podle Sobotkové14 v tomto ohledu je prevence selhání rodiny, jednak v širokém slova smyslu 

je tím míněna celospolečenská pro rodinná osvěta, za druhé pak prevence individuální 

zacílená na rizikové skupiny a jednotlivce. I podle dosud nepublikované jedné z posledních 

studií prof. Matějčka budou nadále ve společnosti existovat skupiny osob, u nichž bez 

cíleného osvětového působení či přímé vzdělávací a poradenské pomoci nelze dobře 

předpokládat, že založí rodinu a vytvoří svým dětem prostředí přijímající, citově vřelé či 

přinejmenším uspokojivé a hlavně ovšem trvalé 15. Teprve dalším stupněm podle obou autorů 

by měla být sanace vztahů ve formě sociálně terapeutické intervence v rodině, jejímž cílem je 

vnitřní ozdravení rodiny a následné její uspokojivé fungování.  

Za zcela nesmyslný je proto nutné považovat výrok představitelů NNO Natama, že 

děti mají rády své rodiče i tehdy, když jim rodiče ublížili nebo je opustili a je proto v zájmu 

nejlepšího prospěchu dětí, aby byl vždy udržován maximální možný kontakt mezi ním a 

biologickými rodiči.16 Často jsou to však sami biologičtí rodiče, kteří svým postojem, 

                                                           
13 příloha č.1 této práce, vybrané kazuistiky 
14 Sobotková, I. , In  E-psychologie, elektronický časopis Českomoravské psychologické společnosti, ročník 4, 

2010, č. 1, s. 1 článek Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do náhradní rodinné péče,  dostupné 

z www: http://e-psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf.ISSN 1802-8853,online, citované dne 22.1.2013 
15 blíže Matějček, Z. : Příprava a koncepce péče o děti bez vlastního rodinného zázemí, nepublikovaný rukopis, 

2004, Praha, In Sobotková, I. , In  E-psychologie, elektronický časopis Českomoravské psychologické 

společnosti, ročník 4, 2010, č. 1, s. 52, článek Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do náhradní rodinné 

péče,  dostupné z www: http://e-psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf.ISSN 1802-8853,online, citované dne 

22.1.2013 
16 viz Vrtbovská P., : Moderní péče o opuštěné a ohrožené děti, Institut náhradní rodinné péče, Natama, Praha, 

2005, s. 9 

http://e-psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf.ISSN%201802-8853
http://e-psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf.ISSN%201802-8853
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chováním či ovlivňováním dítěte neumožní jeho návrat zpět do rodiny, ani zprostředkování 

náhradní rodinné péče, takže dítě ztrácí šanci vyrůst v rodinném prostředí. 17 

 Viděla jsem mnoho dětí, kterým rodiče ubližovali, a s tímto názorem se naprosto 

nemohu ztotožnit.  

Jako jediné spolehlivé kritérium opravdového rodičovského zájmu o dítě je podle 

Matějčka cílevědomá aktivita rodičů směřující k úpravě svých životních poměrů, tedy to, co 

skutečně rodiče dělají, nikoliv pouze deklarují, pro to, aby se řádně o dítě starali a byli 

způsobilí je mít ve své péči bez ohledu na výchovná, zdravotní či sociální rizika pro děti 

z tohoto vyplývající.18 Pozitivním ukazatelem v posledních letech však je, že téměř polovina 

dětí ve věku do tří let se vrací z ústavních zařízení zpět do původních biologických rodin.19 

S ohledem na současný právní stav20 lze předpokládat, že tento jev snad bude trvalým. 

Ubíhající čas jde vždy neúprosně proti dítěti a vede k pohasínání citových vazeb a tudíž i 

k citové a sociální deprivaci dítěte.  

         

2.2.  Rodina jako vztahový systém  

Rodina je bezesporu nejstarší lidskou institucí. Už od pradávna od doby pleistocenu je 

tradičním prostředím lidské reprodukce, usnadňuje lidem péči o jejich děti a výchovu. Její 

funkce zůstává po staletí stejná, nicméně její struktura, pojetí i začlenění v širších sociálních 

systémech se mění. Jako zprostředkující článek mezi společenskými a individuálními zájmy 

je institucí nezastupitelnou a v čase proměnlivou. Často je zrcadlem společenských poměrů, 

sociálních změn. Rodina a společnost, resp. stát se vzájemně ovlivňují a prolínají. Většina 

stěžejních problémů současné rodiny, v jakémkoliv pojetí, úplné, neúplné, doplněné, vlastní, 

náhradní, homosexuální apod. se projevuje v celospolečenských souvislostech a naopak 

společnost jako celek ovlivňuje i chod jednotlivých rodin. Je jednotkou společnosti, umožňuje 

předávání tradic dalším generacím. Rodina posuzuje děti podle svého hodnotového systému. 

Rodina je bezesporu nejstarší lidskou institucí. Už od pradávna od doby pleistocenu je 

tradičním prostředím lidské reprodukce, usnadňuje lidem péči o jejich děti a výchovu. Její 

funkce zůstává po staletí stejná, nicméně její struktura, pojetí i začlenění v širších sociálních 
                                                           
17 blíže : Sobotková, I., : Situace v náhradní rodinné péči a její alternativy, Náhradní výchova dětí – možnosti a 

meze, sborník z kolokvia, PF UK Praha 2008, s. 113-121 
18 Matějček, Z.: Sborník k 5. konference sociálních pracovníků k rodinné problematice, Praha, MPSV, 1995. s. 

37 
19 V roce 2012 tomu bylo u 59% dětí ve věku do 3 let, např. Schneiberg F., zpráva o dětských centrech, Praha, 

FF UK, příspěvek na Konferenci k 90. narozeninám prof. Matějčka, též zpráva Ombudsmana ČR o kojeneckých 

ústavech z roku 2013, s. 25, dále např.  dostupné online z www.mpsv.cz/cs/3869, - statistická ročenka pro rok 

2012, 2013, citované dne 20.2.2014 
20 Účinnosti NOZ, přijetí z.z.ř.s, dále viz ust. § 9a zospod, viz rozsudky ESLP, viz rozsudky NS ČR, dále 

kapitola ad 8.této práce. aj.  

http://www.mpsv.cz/cs/3869
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systémech se mění. Jako zprostředkující článek mezi společenskými a individuálními zájmy 

je institucí nezastupitelnou a v čase proměnlivou. Často je zrcadlem společenských poměrů, 

sociálních změn. Rodina a společnost, resp. stát se vzájemně ovlivňují a prolínají. Většina 

stěžejních problémů současné rodiny, v jakémkoliv pojetí, úplné, neúplné, doplněné, vlastní, 

náhradní, homosexuální apod. se projevuje v celospolečenských souvislostech a naopak 

společnost jako celek ovlivňuje i chod jednotlivých rodin.  

 Je jednotkou společnosti, umožňuje předávání tradic dalším generacím. Rodina posuzuje 

děti podle svého hodnotového systému, podle vlastních zkušeností, norem.  

Každá rodina představuje základní primární skupinu, které se vyznačuje intimitou, 

vysokou soudržností, emocionalitou a autentičností, které pramení z hlubokých citových 

vazeb mezi partnery, mezi rodiči a dětmi a mezi sourozenci. Rodina funguje jako systém 

vzájemně propojených rolí, kde dochází k vzájemným interakcím mezi jejími členy.  

Členové rodiny spolu vzájemně komunikují, vyměňují si informace, čímž mohou 

upevňovat své role, hodnoty i širší cíle. Rodina poskytuje všem svým členům domov, místo 

sdílení radosti i starostí, místo odpočinku a otevřenosti, které umožňuje být sám sebou, 

odložit veřejné role, místo bezpečí, jistoty a zázemí.  

Rodina klade také velké nároky na organizaci činností při respektování odlišných potřeb 

všech svých členů rodičů i jejich dětí. Harmonie rodinných vztahů závisí na míře 

uspokojování psychosociálních potřeb všech členů, kterými jsou především potřeba 

variability a stability, tj. změna a proměnlivost podnětů na straně jedné a na druhé straně jde o 

trvalost, pravidelnost a řád, potřebu závislosti i nezávislosti, tj. sdílení podobného, 

připoutanost a vztažnost s určitou autonomií. 21 

 Nukleární rodina je mikrosystémem, jenž je součástí širšího společenství příbuzných 

osob, přátel, kolegů – mezosystému, který rodinu ovlivňuje, ať už pozitivně či negativně 

svými zásahy a svým vlivem. Jednotliví členové rodiny rozšiřují své sociální vztahy i do 

exostystémů, který představuje škola, zaměstnavatelé rodičů, mateřské školy či státní a 

nestátní instituce jako jsou orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy, instituce provozující 

zájmovou činnost dětí. Konečně lidská společnost jako celek ovlivňuje rodinu společenskými 

normami, praktikami, zákony, které jsou dány širším kulturním, historickým a společenským 

vývojem.22 Samozřejmě v případě rodin vykonávajících náhradní rodinnou péči tyto zásahy a 

vlivy jsou četnější, variabilnější a komplikovanější, než v případě běžných rodin s vlastními 

biologickými dětmi.  

                                                           
21 Olivierus, R., Psychologické problémy rodiny a rodinných vztahů, Praha, SPN 1989, s. 15. 
22 tamtéž, s. 15 
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 Rodina, má – li být považována za funkční, plní soubor činností, kterými zabezpečuje 

jednak uspokojování potřeb a zájmů svých členů, jednak uspokojuje potřeby a zájmy celé 

společnosti. Mezi základní tyto funkce náleží funkce emocionální, uspokojující vzájemné 

citové vztahy mezi svými členy, funkce výchovná, funkce ekonomická a biologicko-

reprodukční.23  

2.3. Funkce rodiny  

Realizace jednotlivých funkcí rodiny, její míra a kvalita, je častým kritériem kvality 

rodiny. Existují rodiny, které plní všechny funkce vůči společnosti a naplňují potřeby svých 

členů. Tyto rodiny označujeme jako harmonické. 

V opačném případě hovoříme o rodinách dysfunkčních, problémových, narušených či 

rozvrácených. Z hlediska fungování rodinného systému a jeho případných poruch ve vztahu 

k dítěti navrhuje J. Dunovský 24 klasifikovat rodiny na eufunkční, které jsou poruchou 

nedotčeny, zajišťují dítěti dobrý vývoj a všestranný prospěch, dále problémové rodiny, které 

vykazují poruchy několika funkcí, ale vážněji neohrožují rodinný systém a vývoj dítěte a 

rodiny dysfunkční, kde se vyskytují vážnější poruchy některých, nebo všech rodinných 

funkcí, které bezprostředně ohrožují a poškozují rodinu jako celek a zvláště vývoj a prospěch 

dítěte a rodiny afunkční, kde rodina přestává plnit svůj základní účel, dítěti závažným 

způsobem škodí, či jej dokonce ohrožuje v samé jeho existenci.25 

Právě děti pocházející z rodin afunkčních či dysfunkčních, kde není možná jejich 

sanace, přicházení nejčastěji do ústavní výchovy, případě je pro ně státem zajišťována a 

garantována náhradní rodinná péče.  

2.4. Rodina a dítě  

Většina lidských bytostí se v určité vývojové etapě, zpravidla v rané a střední 

dospělosti touží realizovat nejenom v partnerské roli, ale také v roli rodičovské, kde dítě 

uspokojuje psychické potřeby rodičů, a rodiče uspokojují potřeby svých dětí.  

Rodinné soužití je tedy založeno na vzájemnosti potřeb a jejich uspokojování rodiči i 

dětmi oboustranně. Stěžejním znakem rodinné výchovy je vytváření hlubokých a trvalých 

citových vztahů mezi dítětem a jeho vychovateli, v nichž je uspokojována potřeba životní 

jistoty, potřeba někam a někomu patřit. Tato psychická potřeba je úzce spojena s potřebou 

otevřené budoucnosti, kdy vychovatel, ať už rodič vlastní, nevlastní, adoptivní či pěstoun, 

                                                           
23 Olivierus  R., Psychologické problémy rodiny a rodinných vztahů, Praha, SPN 1989, s. 16. 

4, 5  Dunovský,  J., Sociální pediatrie, Praha, Avicenum, 1989, s. 37  
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plánuje svůj další život s ohledem na děti, v nichž nalézá pokračovatele svého vlastního 

života. 26
 

Domov znamená pro většinu lidí, malých i velkých, dětí i dospělých, místo 

otevřenosti, upřímnosti, přirozenosti, které nabízí na straně jedné možnost být spolu, něco 

podnikat, pracovat, radovat se, sdílet se, na straně druhé potom možnost odpočívat, přemýšlet, 

mít své soukromí, svá hájemství, klid a bezpečí.  

Pokud rodina plní dobře své základní funkce, jsou její členové neustále v interakci, 

vzájemně se ovlivňují a spolupůsobí jeden na druhého, což pro dítě vytváří příznivé prostředí 

pro sociální učení nápodobou, identifikací, vzorem či společnou činností, díky čemuž si může 

dobře vštípit sociální normy a dobře porozumět sociálním rolím.  

2.5. Psychologická kritéria náhradní rodinné péče  

Psychologická kritéria náhradní rodinné péče popsal výstižně Matějček, který pokládá 

za hlavní psychologické kritérium hloubku citových vztahů mezi dítětem a jeho 

vychovatelem. Rodinná výchova existuje tam, kde jsou uspokojovány základní psychické 

potřeby dítěte i jeho nových vychovatelů, kde má svazek perspektivu trvalosti v čase, místě i 

osobách. 27
 

 Neméně důležité je i uspokojování psychické potřeby otevřené budoucnosti, kdy může 

být vychovatel angažován na osudu dítěte, kdy má možnost jeho budoucnost formovat, 

plánovat a to s ohledem na dítě, v němž přesahuje svůj životní čas. Časová dimenze mezi 

minulostí a budoucností zde nabývá pro oba zúčastněné vlastní osobní smysl.  

 S uspokojováním potřeby otevřené budoucnosti úzce souvisí účast dítěte na 

soukromém životě vychovatelů. Závisí na osobní angažovanosti vychovatele, jak dalece s ním 

chce sdílet nebo před ním projevovat své přání, své zájmy, své postoje, obavy a naděje, jak 

dalece s ním sdílí životní prostor i svůj nepracovní odpočinkový volný čas.  

 V náhradní rodinné péči se dítěti naskýtá možnost poznávat modely rodinných vztahů, 

role otce, matky a sourozenců. Obzor poznání je tedy bohatší, pestřejší, širší.   

Neméně důležitý je i směr výchovného působení, přičemž pro rodinu je typický 

interakční model výchovy, kdy dítě výrazně působí na svého vychovatele, ovlivňuje tedy jeho 

myšlení, rozhodování, prožívání i rozhodování. Pro ústavní prostředí je naopak typická 

výchova jednostranná.28 Při výchovném působení rovněž rodinu charakterizuje důraz na 

                                                           
26 Matějček Z. a kol., Náhradní rodinná péče, Praha, Portál, s. 61 
27 Matějček, Z., Dítě a rodina v psychologickém poradenství, 1992, SPN, Praha, s. 186 
28 tamtéž  
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vnitřní kontrolu jednání, která více spoléhá na vnitřní zábrany a svědomí. Vychovatel v rodině 

počítá s tím, že se dítě spontánně svěřuje se svými zážitky, přáními a touhami.  

2.6. Indikace náhradní rodinné péče  

 Pro náhradní rodinnou péči platí zásada, že je pro konkrétní dítě hledána nejvhodnější 

forma náhradní rodinné péče s ohledem na specifická kritéria a individuálnost každého 

případu. Indikace je stanovení určité formy náhradní péče, která je nejvhodnější pro jedno 

určité dítě. Matějček 29 vyjadřuje míru indikace pětibodovou stupnicí :  

1. Specifická indikace  znamená, že tato forma náhradní péče je podle uvedeného kritéria 

pro dítě nejvhodnější. 

2. Indikace znamená, že navrhovaná forma náhradní péče není sice pro dané kritérium 

specifická, ale je obecně platná a v daném případě může být žádoucí.  

3. Přijatelné řešení znamená, že daná forma náhradní péče není přímo vhodná, ale lze ji 

vzhledem k určitým okolnostem také volit.  

4. Řešení přijaté z nouze je aplikováno, když jsou jiná opatření nedostupná.  

5. Kontraindikace – řešení je zcela nevhodné. 

Umístění dítěte do konkrétního typu náhradní péče ovlivňuje velké množství různých 

činitelů. Autor dále rozebírá vliv jednotlivých faktorů na vhodnost výběru NRP.30 

2.6.1.Biologické faktory  

Jsou dítěti dané, jsou neměnné a nezávislé na vývoji v čase. Mezi tyto faktory patří 

heredita, pohlaví dítěte, jeho tělesný zjev a zdravotní stav.  

Heredita je základní daností, kterou si dítě do života přináší. Genetické informace po 

rodičích i předcích dítěte podmiňují tělesné znaky, temperament, inteligenci i některé 

osobnostní rysy. S dědičností je nutno v náhradní rodinné péči vždy počítat, ale vhodnou 

výchovou ji lze výrazně modifikovat.  

Pohlaví dítěte by nemělo hrát rozhodující vliv při výběru typu náhradní rodinné péče, 

přesto jsou v praxi žadateli více preferována děvčata a to zejména v případě adopce. Pozitivní 

je, jestliže noví rodiče akceptují pohlaví dítěte stejným způsobem, jako by se jednalo o dítě 

jim narozené.  

Tělesný zjev je rovněž každému dítěti dán geneticky, i když se může v čase vyvíjet a 

měnit, ale nikoliv podstatným způsobem. Pěstounská péče a to zvláště skupinová je 

indikována v případech, kdy je tělesný zjev dítěte nápadný, a klade zvýšené nároky na 

                                                           
29 Matějček, Z. a kol.,  Náhradní rodinná péče, Praha, Portál, 1999, s. 75   
30 tamtéž, s. 75 až s. 80 
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vychovatele. Jedná se zejména o děti, jejichž tělesný zjev je zatížen určitou malformací, 

zvláštností či handicapem, ale také o děti odlišeného etnika. 

Zdravotní stav dítěte musí být též kritériem, které ovlivní jeho umístění do náhradní 

rodinné péče. Pro dítě s těžkým tělesným či zdravotním postižením, jako je například dětská 

mozková obrna, je vhodná individuální pěstounská péče obětavých vychovatelů. Je-li 

postižení dítěte lehčího typu, může být vedle individuální pěstounské péče umístěno i do 

pěstounské rodiny s vyšším počtem dětí, tak také do vesničky SOS, a to zvláště, je-li členem 

sourozenecké skupiny, jeví se vhodné je v této skupině ponechat.         

         2.6.2.Vývojové faktory  

    Do této kategorie náleží především věk dítěte a s tím související jeho vývojová úroveň.  

          Věk dítěte výrazným způsobem rozhoduje o tom, jestli dítě, pokud je právně volné, 

bude adoptováno, když osvojení je přijatelnou indikací do osmi let věku dítěte. Pěstounská 

péče je určena i pro starší děti až středního školního věku, ale v praxi jsou známy případy, kdy 

i starší děti se v pěstounských rodinách dobře adaptovaly.  

Vývojová úroveň a její prognóza souvisejí zejména s mentální vyspělostí dítěte. Při 

prognóze podprůměrné inteligence dítěte je většinou indikována pěstounská péče, kdy se 

zpravidla díky příznivějšímu prostředí dosahuje u těchto dětí lepší školní výkonností, než se 

očekávalo.  

 V případě mentální retardace je dítě umisťováno v ústavu sociální péče. Skupinová 

pěstounská péče je indikována, pokud je toto dítě somaticky zdravé a je členem sourozenecké 

skupiny. V případě lehké retardace může být rovněž dítě svěřeno do pěstounské péče, kde 

může být jeho socializace úspěšná.  

Vývojová retardace způsobená prostředím souvisí zejména s existencí psychické 

deprivace různého stupně a různých forem, je příznačná téměř pro všechny děti přicházející 

z ústavního zařízení. Indikovány jsou všechny druhy náhradní rodinné péče. 31 

2.6.3. Sociální faktory  

Vlastní rodiče dítěte, pokud žijí a nemají omezenu či zbavenu rodičovskou 

odpovědnost, jsou důležitým faktorem při rozhodování o formě náhradní rodinné péče a to i 

s ohledem na současnou hmotně právní úpravu v NOZ. Indikována je péče pěstounská. 

Rodiče přitom zůstávají zákonnými zástupci dítěte disponujícími mnoha právy, ale téměř 

žádnými povinnostmi.  

                                                           
31 Matějček, Z., a kol. : Náhradní rodinná péče, Praha, Portál, 1999, s. 80 až s. 87 
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Sourozenci tvoří přirozenou sociální skupinu a neměli by být od sebe oddělováni. Pro 

sourozeneckou skupinu je specificky indikována skupinová forma náhradní rodinné péče ve 

zvláštních zařízeních pro pěstounskou péči.  

Širší rodina představuje prarodiče, tety, strýce dítěte či jiné příbuzné dítěte. Pokud je 

někdo ze širší rodiny schopen se o dítě postarat, je většinou toto dítě svěřeno do příbuzenské 

pěstounské péče.32 

2.6.4. Situační  faktory  

Představují mnoho okolností, které samy o sobě specifickou indikaci náhradní rodiny 

nezakládají, ale ve svém kontextu mohou umístění dítěte do nové rodiny ovlivnit. Jedná se o 

lokalizaci, složení obyvatelstva, spolupráce s orgány SPOD, dostupnost vzdělání, služeb pro 

náhradní rodiče včetně zdravotnických zařízení atd.33 

2.7.Význam a smysluplnost institutu náhradní rodinné péče z psychologického 

hlediska  

Shrneme-li přednosti náhradní rodinné péče před výchovou ústavní po stránce 

psychologické, je nutno poukázat na tyto skutečnosti: 

1. V ústavní výchově nemá dítě možnost vytvořit si hluboký citový vztah k jedné 

osobě tak, aby mu plnila funkci mateřské osoby. Čím je dítě mladší, tím hůře na 

něj toto neuspokojení této základní psychické potřeby působí.  

2. Většina dětí vystřídá více ústavních zařízení. Přemisťováním dítěte v kojeneckém 

a batolecím věku často dochází k přechodnému regresu vývoje a v důsledku 

přerušení všech vzniklých vztahů, se může objevit separační úzkost. Reakce se u 

každého dítěte liší, ale vždy jde o velmi traumatizující zásah do vývoje dítěte.  

3. Ani prostředí dobrého ústavního domova nezaručuje dítěti dostatek podnětů pro 

jeho harmonický vývoj. Dětem útlého věku chybí především citové a sociální 

podněty. Existuje řada starších i novějších výzkumů dokazujících, kolikanásobně 

více je stimulováno dítě v průměrné rodině, ať jde o tělesný kontakt, verbální i 

neverbální komunikaci, způsob úrovně akceptace dítěte apod. Dětem předškolního 

a školního věku chybějí hlavně modely vztahů v rodině a v širší společnosti, mají 

nedostatek příležitostí pro osobní iniciativu a zodpovědnost.  

4. Hlavním a neodstranitelným nedostatkem dětských domovů je ukončení 

výchovného působení dovršením 18. věku, pokud dítě se nadále soustavně 

nepřipravuje na svoji budoucnost studiem střední školy či odborného učiliště. Ani 

                                                           
32 tamtéž s. 88 až s. 88 
33 tamtéž s. 89  
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v 18. ti letech však není mladý člověk sociálně zralý, někdy si právě v této době 

uvědomí tíhu toho, že je bez rodiny a osamocen.  

Většina dětí, ať vyrůstala v ústavním prostředí nebo žila v dysfunkční rodině, touží po 

tom mít svou rodinu, chce mít „novou hodnou maminku a tatínka“, jak to bývá vyjádřeno 

v rozhovorech i různých projektivních psychologických technikách. Je to projev základní 

psychické potřeby někomu a někam patřit, mít někoho pro sebe, mít pocit sounáležitosti. Tyto 

potřeby se modifikují nejenom věkem, ale celým sociálním vývojem dítěte. Některé děti se 

přímo i neznámým lidem nabízejí, aby si je vzali, přičemž to může být právě dítě emočně 

plošší, které se však po určitých potížích s náhradní rodinou velmi dobře sžije. Jiné dítě, spíše 

uzavřené, nedává svou touhu po rodině nápadněji najevo, ale nese velmi těžko odchod jiného 

dítěte do domova či nové rodiny. Některé děti navštěvují rodiny svých spolužáků i rodiny 

zaměstnanců domova v rámci tzv. hostitelské péče. Mají poznat život v rodině, poznat vztahy 

rodičů, sourozenců, když tento model nemohou poznat v domově. Je to sice rozšíření obzoru, 

příspěvek k socializaci dítěte, pro některé děti však těžce frustrující situací.  

 Deprivace vzniká v důsledku neuspokojení psychických potřeb dítěte. Jde o 

nedostatek různých podnětů, nedostatek citových vazeb a možností. Je tedy podmíněna 

sociálně psychologicky, nikoliv biologicky, i když její projev je diferencován prostřednictvím 

biologických vlastností a genetických dispozic dítěte.34 Čím je dítě mladší, tím je závislejší na 

svém prostředí, především na matce a rodině. Útlý věk je nejdůležitější pro další vývoj a 

utváření osobnosti v tom smyslu, že dítě je pro svou nezralost a sociální závislost nutně 

ovlivněno a utvářeno prostředím, a také tím, že se v tomto období začínají rozvíjet specificky 

lidské činnosti : myšlení, řeč, tvořivá činnost, sociální vztahy. Utváření rysů osobnosti dítěte 

případná poškození nemusí být ovšem neměnné, může dojít i ke změně negativní, ale i 

pozitivní. 35 

2.8. Nechtěné děti  

Zdeněk Dytrych a Zdeněk Matějček ve studii o dětech z nechtěného těhotenství 

uvádějí 36, že oblast lidských vztahů, jakým je například vztah matky a dítěte, je v očích laické 

veřejnosti naplněn různými mýty, nepravdami, předpojatostí, přičemž právě tyto 

nejprimárnější, nejdůležitější vztahy jsou těžko vědeckému zkoumání přístupné. Autoři si 

stanovili hypotetickou stupnici postojů žen k  těhotenství a  mateřství  :  

                                                           
34 blíže Langmeier, J., Matějček Z., Psychická deprivace v dětství, UK Praha, 2011, s. 167 
35 viz např.  Lagmeier J., Krejčířová, D., Vývojová psychologie, Grada, Praha, 2011. s. 48, s. 70,  kapitoly o 

vývoji dítěte  v kojeneckém, batolecím a předškolním období 
36 viz Dytrych Z., Matějček Z., Schüller V., Nechtěné děti, interní zpráva Výzkumného psychiatrického ústavu 

Praha, 1975, též nepublikované přednášky obou autorů na půdě FF UK Praha, v letech 1992-1994 
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 Matka dítě po porodu zabíjí, nebo mu přivodí takové poškození či onemocnění, které 

vede ke smrti dítěte,  

 Matka drží dítě po porodu v trvalé izolaci, dítě žije tak, aby nikdo z blízkého okolí 

matky nevěděl o jeho existenci, svůj vztah matka k němu omezuje jen na výživu a 

tělesnou péči, 

 Matka, která dítě porodila, se jej vzdává a dává souhlas k adopci, dítě neuvidí a 

nebude znát jeho pohlaví,  

 Matka dává novorozence do péče svých příbuzných nebo jiných osob, zůstává nadále 

legitimní matkou, ale se dítětem se vůbec nestýká nebo pouze minimálně,  

 Těhotná žena si zařizuje nelegální potrat, většinou ve středním stupni těhotenství a 

vystavuje se značnému zdravotnímu riziku, patrně proto, že neunese představu, že by 

se jí mělo narodit dítě, ať už jsou zábrany psychologické, sociální či ekonomické,  

 Těhotná žena se rozhoduje během prvního trimestru, zda dítě mít, či nemít,  Převáží- li 

důvody dítě nemít, požádá o umělé přerušení těhotenství, které je legálně provedeno,  

 Během těhotenství dojde k události, která změní ženin postoj, na interrupci je pozdě, 

narodí se nechtěné dítě,  

 Žena je během prvního trimestru na pochybách, zda dítě mít či nemít, nakonec si jej 

ponechává, i když bylo původně neplánované, po porodu je přijímá,  

 Žena své těhotenství plánuje, těší se na ně, dítě je po porodu plně přijímáno  

 Žena trpěla poruchami plodnosti, po dítěti velice toužila, otěhotněla a dítě často tzv. 

„vymodlené“ s láskou přijímá,  

 Žena cítí intenzivní potřebu mateřství, ale z nejrůznějších důvodů vlastní děti nemůže 

mít, její touha věnovat se malému dítěte je naplněna tím, že přijme do své péče 

biologicky cizí dítě.  

 

Komplikovaný vztah ženy k těhotenství a matky k dítěti je ovšem daleko vyšší a 

složitější, neboť do jejích postojů zasahují jiní lidé, především otec dítěte, její a jeho rodiče. 

Také musí žena zvažovat problémy sociální, ekonomické a jiné. Ideální možností je dítě 

plánované a po narození vítané, které se rodí většině psychosociálně vyzrálých rodičů. 

V tomto případě lze hovořit o odpovědném rodičovství. Méně častá, ale přece jen existující, je 

kombinace dítěte plánovaného, ale po porodu nevítaného, kdy postoj matky může změnit 

nečekaná zásadní životní událost.  
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Velmi častou, zvláště v minulých letech, je dítě neplánované, ale po narození 

přijímané.  

Velmi nešťastnou kombinací je z hlediska vývoje osobnosti dítěte dítě neplánované a 

po narození nevítané, nechtěné. V polovině 60. let byl několika odborníky z oblasti dětské 

psychologie a sociálního lékařství zahájen rozsáhlý dlouholetý podélný (longitudinální) 

psychologický výzkum, jehož úkolem bylo zjistit, do jaké míry ovlivnila osobnost dítěte ta 

skutečnost, že bylo dítětem nechtěným. Tento výzkum, který dodnes není laické veřejnosti 

příliš znám a který by v dnešních legislativních podmínkách vůbec nebylo možno vůbec 

uskutečnit, zůstává skryt pod názvem „Studie dětí v evropských velkoměstech“, odhalil 

předpokládaná, i  když v realitě existující fakta, která překvapila i mnohé odborníky. Teprve 

v roce 1986 zákonem č. 66/1986 Sb. byly zrušeny nechvalně proslulé interrupční komise. 

Často se tedy stávalo, že žádost matky o umělé přerušení těhotenství byla touto komisí 

zamítnuta. Otázkou, která byla nastolena, bylo zjistit, co se stalo s dětmi, které byly narozeny 

z průkazně nechtěného neplánovaného těhotenství. Matka žádala dvakrát o umělé přerušení 

těhotenství, pokaždé však byla její žádost zamítnuta, ale vědomě usilovala o to, dítě nemít. 

Děti narozené z těchto těhotenství byly srovnávány se svými vrstevníky z kontrolní skupiny. 

Mohly být také počaty nechtěně, zvláště při stavu a dostupnosti tehdejší antikoncepce, avšak 

již během těhotenství a hlavně po narození bylo dítě rodiči a to zvláště matkou přijato 

pozitivně, dítě se stalo chtěným, vítaným, oproti skupině dětí kategoricky nechtěných.   

  V devíti letech bylo zjištěno, že prokazatelně nechtěné děti nebyly kojeny, nebo byly 

kojeny po velice krátkou dobu, měly vyšší frekvenci drobných onemocnění a úrazů, od 

narození u nich byla častější nadváha, ve škole prokazovaly horší výkon, píle i jejich chování 

bylo negativně hodnoceno jak pedagogickými pracovníky, tak jejich matkami, 

v sociometrických škálách byli svými vrstevníky častěji odmítáni jako přátelé a vykazovali 

výrazně vyšší skóry maladaptace, často byly roztěkané, neklidné, nesoustředěné, s poruchami 

pozornosti i chování.  Dílčí závěr z vyšetření byl ten, že všechny rozdíly mezi skupinou dětí 

nechtěných a skupinou kontrolní byly v neprospěch dětí nechtěných, přičemž rozdíly u 

chlapců byly výraznější než rozdíly u dívek.  

Obdobný závěr plynul i ze šetření ve věku čtrnácti až šestnácti let, kdy rozdíly 

nalezené mezi nechtěnými dětmi a kontrolním souborem v devíti letech, nejenže přetrvávaly, 

ale se výrazně prohloubily. Nechtěné děti vykazovaly horší školní výkonnost i přes stejnou 

úroveň inteligence s kontrolní skupinou, málokdy v něčem vynikaly, častěji ani nepřešly na 

střední školu či učiliště a měly napjaté vztahy s rodiči. Je patrné i nižší sebevědomí, zřejmě 

z důvodů nepřijetí vlastní matkou.  
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Ve věku 21 až 23 let se nechtěné děti častěji objevovaly v evidenci poraden pro 

závislosti, rovněž v evidenci rejstříku trestů, měly výrazný sklon vytvářet si společenské 

problémy, konflikty se spolupracovníky i s nadřízenými, přičemž neměly pocit uspokojení ze 

zaměstnání, měly špatný vztah k autoritám. V oblasti citových vztahů měly méně přátel a 

méně uspokojivých přátelských vztahů. Byly rovněž častěji zklamány v lásce, když mnohdy 

měly rané sexuální zkušenosti před dosažením patnácti let a vystřídaly v průměru i více než 

deset sexuálních partnerů. Ti, kteří uzavřeli manželství, označili svůj svazek jako málo 

šťastný a vyjadřovali přání být opět svobodni. Mladé matky uváděly, že dítě, které se 

z manželství narodilo, bylo nechtěné. Rovněž byla většina jak mladých mužů, tak mladých 

žen, nespokojena se svým psychickým stavem a s životem vůbec. Byly nalezeny vysoké 

rozdíly ve skóru sociální nestability.  

Poslední šetření bylo uskutečněno ve věku 26 až 28 let, kdy byly zkoumány partnerské 

vztahy nechtěných dětí a dětí z kontrolních vzorků a byli vyšetřeni i partneři probandů. U 

nechtěných dětí existovalo více problémů ve vztahu k manželským partnerům. Více žen bylo 

neprovdáno či rozvedeno, více mužů se oženilo ve velmi rané dospělosti. Partneři a partnerky 

nechtěných dětí nacházeli významně častěji v evidenci protialkoholních a protidrogových 

poraden a v rejstříku trestů. Celková psychosociální nezralost a psychosociální nestabilita se 

výrazně projevuje v partnerských vztazích a to více u žen, přičemž mladí lidé ze skupiny 

nechtěných dětí častěji vyhledávají jedince sobě podobné s četnými sociálními problémy. 37 

Dílčí výsledky ve 28 letech ukazují, že rozdíly mezi oběma skupinami se nadále 

prohlubují, chlapci jsou více znevýhodněni ve své adaptaci na profesionální život a dívky více 

dotčeny ve svém emočním životě. Rodiny založené původně nechtěnými dětmi jsou méně 

stabilní s řadou problémů. V době, kdy se tyto děti staly samy rodiči, lze usuzovat i na tzv. 

patologii třetí generace, která se projevuje v tom, že rodič vyjadřuje určitou odtažitost 

k partnerovi i k dítěti. Chtěl by sám svému dítěti vynahradit to, oč byl v dětství ochuzen, ale 

podle odpovědí v řízených rozhovorech to prý nedokáže.     

Bylo rovněž sledováno a také hodnoceno duševní zdraví u obou sledovaných skupin a 

ukázalo se, že tzv. nechtěné děti ve své dospělosti vykazují méně sebedůvěry, život považují 

za prohru, jsou méně spolehliví ve svém chování k druhým, mají zmenšenou schopnost druhé 

podporovat a starat se o ně. Byl nalezen větší kontakt s psychiatrickou péčí, a to více u mužů, 

než u žen. Obecně lze tedy konstatovat, že duševní zdraví osob narozených z nechtěných 

těhotenství je více labilní, snadno zranitelné a je v průběhu času stále ohrožováno 

                                                           
37 Dunovský, J., Dytrych Z., Matějček, Z. : Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Praha, Grada, 1995, s. 148 
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neuspokojením řady emočních a sociálních potřeb.38 Poslední informace byly získány ve věku 

okolo 35 let. Jednoznačně validně byla potvrzena vyšší zkušenost se závislostmi, 

s psychiatrickou a psychologickou léčbou a také problémy v manželství, v partnerských 

vztazích i v neúspěšnost v profesním životě, oproti skupině kontrolní. 39 

2.9. Přijetí dítěte  

Pod pojmem přijetí lze také chápat takové vyjádření mezilidských vztahů, ze kterých 

socializovaný jedinec vyrozumívá, že je pro druhé hodnotou, a to nejen svými výkonovými 

ukazateli, ale především již pouhou skutečností svého života a jeho vlastního rozvoje 40 

Dítě se učí spojovat s uvědoměním své vlastní osoby hodnotu, která má být chráněna, 

prohlubována a chápána v mezilidských vztazích a souvislostech. V počátečním sebe pojetí 

dítěte hraje stěžejní roli pocit sounáležitosti se svými nejbližšími lidmi, členy své rodiny. 

Atmosféra přijetí dítěte, pozitivní zájem rodičů, účinná láska, vřelá celková atmosféra 

rodinného soužití, vhodná výchovná vedení, toto všechno vytváří a buduje živnou půdu pro 

zdravý psychosociální rozvoj a růst dítěte, umožňuje jeho zdravé sebevědomí, pocit identity, 

bezpečí a jistoty.  

Matějček pokládá přijetí dítěte lidmi v jeho nejbližším sociálním okruhu, i lidmi 

v širších společenských kruzích, za jeden z ústředních pojmů dětské klinické psychologie. 41 

2.10. Hodnota dítěte pro rodinu  

 Je zřejmé, že společnost na počátku dvacátého prvního století, alespoň 

v civilizovaných a vyspělých kulturách, je příznivě dítěti nakloněna, je pedocentrická. 

Odborníci konstatují, že celosvětový vývoj směřuje k psychologizaci a emocionalizaci 

rodinných vztahů, kdy je důraz kladen na uspokojování osobních psychických potřeb 

dospělého člověka soužitím s dětmi. Matějček s Dytrychem42 uvádějí výsledky šetření, ve 

kterém mimo jiné matky odpovídaly na dotaz, proč lidé chtějí děti. Nejčastější odpovědí byla, 

že děti představují pro rodiče náplň života, poskytují jim zábavu, radost a uspokojování 

citových potřeb, jakož i naplňují a upevňují partnerský vztah.  

 2.11. Otázka  identity dítěte  

Už od nepaměti existují v myslích lidí otázky „Odkud přicházím, kdo jsem a kam 

jdu?“  

                                                           
38 Matějček, Z., Děti, rodina  a stres, Praha, Galén 1994, dále nepublikované přednášky obou autorů z jejich 

pedagogické činnosti na FF UK Praha, 1992-1994 
39 Matějček, Z. : Poznáme nechtěné děti, internetový portál  Rodina, 2001, dostupné z  

http://www.rodina.cz/clanek2203.htm, citované dne 8.8.2013 
40 Helus, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti, SPN, Praha, 1973, s. 234 
41 Matějček Z. a kol., Náhradní rodinná péče, Praha, Portál, 1999, s. 37 
42 Matějček Z., Dítě a rodina v psychologickém poradenství, SPN, Praha, 1992, s. 41 

http://www.rodina.cz/clanek2203.htm
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Identita je vztahovou záležitostí. Z hlediska dítěte jde o zvnitřněné vztahy z jeho 

společenského prostředí – vztahy, které se jej bezprostředně dotýkají. Tyto znaky mají své 

formy, které jsou více či méně institucionalizovány.43 Ke znakům identity náleží jméno, které 

rodiče dítěti vyberou, příjmení, jímž dítě dokazuje příslušnost ke své rodině, dále tělesný zjev 

a tělesnost vůbec – zdraví, výkonnost, síla, schopnosti. Protikladem identity je anonymita, 

k níž se může vázat odcizení, lhostejnost, nepotřebnost.  

 Stěžejním obdobím pro chápání identity dítěte je batolecí věk. Je to období 

obrovského psychomotorického vývoje a dozrávání, ve kterém se ze zranitelného kojence 

stává předškolní dítě zcela si uvědomující svoji identitu. Pro předškoláka od tří do šesti let je 

důležité najít si kamarády, hrát si, vyvíjet činnost. Střední školní věk je dalším významným 

předělem v životě dítěte. Právě v tomto věku dochází k výrazné diferenciaci mužské a ženské 

role, děti většinou kamarádí s příslušníky svého pohlaví a jsou schopny se postarat i o mladší 

sourozence. Pubescence je obdobím vzdoru, revolty proti rodičům a mnohdy i proti sobě 

samému. Hledání identity v pubescenci, ale zejména v adolescenci výstižně charakterizují 

věty: „Jsem to, čemu věřím, jsem to, co miluji“. Adolescent na cestě k rané dospělosti bojuje 

proti izolaci a touží po intimním připoutání se k milované osobě, se kterou v partnerském 

vztahu později založí rodinu, aby mohl pokračovat odvěký životní řád. Sám prof. Matějček 

rád svým studentům, mimo jiných praktických pouček do života, uváděl, že „dobře se 

zamilovat, tedy vybrat si vhodného partnera, je důležitější, než dobře odmaturovat či 

odpromovat.“ 44 

Rodičovská identita podle Matějčka45 je jedním ze základních rozměrů osobnosti 

člověka. To, jak se v rodičích a ve vychovatelích utváří, má dalekosáhle určující vliv na 

sociální vývoj dítěte. Porozumět rodičovské identitě umožňuje dle autora také porozumět 

v mnohém i vývoji dítěte. 

2.12. Psychická deprivace a subdeprivace v dětství  

 V roce 1963 vyšla u nás první knižní práce zabývající se psychickou deprivací 

v dětství, jejímiž autory byli právě již shora zmiňovaní psychologové Josef Langmeier a 

Zdeněk Matějček. Tato kniha soustředila pozornost na psychické potřeby dítěte, na nedostatky 

ústavní výchovy i na nezastupitelnost rodiny při výchově dítěte a naznačila možnost výchovy 

sociálně osiřelých dětí v náhradních rodinách. Tato publikace získala světový věhlas a stala se 

jedním ze základních pramenů současné dětské psychologie. 

                                                           
43 tato problematika je daleko širší,  souvisí i  s tzv. statusovými  právy každého člověka, s otázkou rodičovství, 

určením jména a příjmení, osvojením, řízením o rodičovské odpovědnosti  apod.  
44 nepublikované přednášky autora na půdě FF UK, Praha, 1992-1994 
45 Matějček, Z., O rodině vlastní, nevlastní  a náhradní, Praha, SPN, 1994, s. 59 
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 Psychická deprivace je psychický stav vzniklý následkem takových životních situací, 

kdy není subjektu dána příležitost k uspokojení některé jeho základní psychické potřeby 

v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu.  46 

 Psychická deprivace se vyskytuje v našich podmínkách v ústavních zařízeních pro děti 

podle typu a úrovně výchovné práce, v diferenciované míře, ale také v některých rodinách. 

Rodinná deprivace byla popisována v rodinách výrazně dysfunkčních, vývoj dítěte vážně 

ohrožujících. Mírnějším, skrytějším formám deprivace (tzv. mikrodeprivaci, subdeprivaci ) se 

věnuje pozornost až v posledních letech, neboť rodina je v tomto směru obtížně přístupná 

zkoumání, proto se výzkum psychické deprivace prováděl hlavně v ústavním prostředí a jeho 

výsledky podněcovaly hledání nových cest v péči o dítě, žijící dlouhodobě nebo trvale mimo 

vlastní rodinu. 47 

 Výzkumy shora uvedené významnou měrou inspirovaly celou Evropu k přehodnocení 

systému péče o sociálně osiřené či nějak jinak znevýhodněné děti.      

     2.13. Základní potřeby dítěte  

Základní psychické potřeby dítěte  podle Matějčka a Langmeriera , tvoří pět skupin :  

1. Základní potřebou od prvních dnů je určitá míra stimulace, přívod podnětů 

v přiměřeném množství a variabilitě. Dítě na ně reaguje pozitivně, zatímco nedostatek nebo 

nadbytek podnětů vyvolává negativní reakci. Úlohu matky na této úrovni označují autoři za 

nespecifickou. Může být nahrazena ve funkci poskytování stimulace jinou osobu, i když 

možnost nahrazení je omezena nutností poskytovat soustavně stimulaci stejného druhu a 

úrovně.  

2. Další potřeba vyplývá z první, projevuje se dále potřeba vnější, smysluplné 

struktury, což je základní podmínka učení, poznávání a přetváření okolí. Již v kojeneckém 

věku projevují děti radost, objevují ve svém okolí určitý řád, pravidelnost, možnost ovlivnit 

jej vlastní činností. Při všech druzích a na všech úrovních učení se dítě aktivně zmocňuje 

světa, úspěchy je motivují k další činnosti. Funkce matky na této úrovni považují autoři 

nahraditelnou jen relativně.  

3. Potřeba bezpečí a jistoty se uspokojuje tím, že se postupně se všechny aktivity 

soustřeďují ke specifickému sociálnímu objektu, což je zpravidla matka, mateřská osoba, 

otec, členové rodiny. Na této úrovni je již funkce mateřské osoby nenahraditelná, umožňuje 

základní integraci osobnosti dítěte, prostřednictvím matky se dítě orientuje ve svém okolí, 

vytváří si první vztahy, dochází k základní integraci a socializaci. Jde tedy o vytvoření 

                                                           
46 Langmeier J., Matějček, Z. : Psychická deprivace v dětství, Avicenum, Praha, 1974, s. 22 
47 tamtéž  
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kladného trvalého vztahu k jedné osobě, která dítě s citově vřelým vztahem akceptuje a 

vytváří s ním jeden společný prostor, toto navázání se někdy označuje jako attachment.  

4. Dítě si v aktivní interakci uvědomuje své „já“, svůj význam, svou pozici, možnost 

uplatnění. Je to potřeba identity, ovládnutí rolí od základních vztahů s matkou, až po sociální 

začlenění. Role matky je zde nejen potřebná a nezastupitelná, ale také svízelná, neboť musí 

vést dítě od závislosti na ní k postupné nezávislosti, zůstat mu modelem pro jeho „já“, 

předávat mu hierarchii hodnot. Poruchy deprivace na této sociální úrovni jsou poměrně málo 

známy, různé problémy a poruchy v období dospívání a dospělosti je možno vysvětlovat 

právě z tohoto hlediska. Jde hlavně o osvojování si hodnot, zaujímání pozic a plnění rolí 

v sociální skupině, atd.  

5. Poslední potřebou je potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy, jejíž 

uspokojení dává lidskému životu časové rozpětí, podněcuje a udržuje v člověku jeho životní 

aktivitu. Jde o dimenzi naděje a beznaděje, otevřenosti a uzavřenosti lidského osudu. 48 

Psychická deprivace je tedy vážné narušení vývoje, které se může projevit v celé 

struktuře osobnosti, v chování, v sociálním začlenění, v postojích, v celé životní orientaci a 

v hierarchii hodnot.  

Velmi citlivým ukazatelem deprivačního poškození je řeč. U dětí útlého věku se 

psychická deprivace rovněž projevuje opožďováním celého psychomotorického vývoje. Už 

v kojeneckém věku a dále i s přibývajícím věkem je stále nápadnější povrchnost a 

nediferencovanost citů, sociálních vztahů, nápadnosti v chování. Dále jsou tu často obtíže 

v sociálním začlenění, neadekvátní sebevědomí a sebehodnocení, slabé realizační tendence, 

nedostatek kladných citových vazeb, posunutá hierarchie hodnot. Někdy budí dokonce 

deprivační poškození dojem závažnější duševní poruchy nebo onemocnění.  

Hovoříme-li o projevech psychické deprivace, je nutno vzít v úvahu, že deprivované 

děti jsou často poškozeny zdravotně, vyskytují se u nich různé smyslové a somatické defekty. 

Často tyto děti pocházejí z neplánovaného a nechtěného těhotenství, s horší prenatální a 

perinatální anamnézou, je u nich vyšší úrazovost, špatné tělesná péče a výživa, často zažily 

tělesné trestání až týrání. To vše se nějakým způsobem promítá do psychického vývoje, do 

utváření osobnosti, ovlivňuje jejich sociální statut.  

Vymezení psychické deprivace není v odborné literatuře zcela jednotné. Užívá se 

pojmů širších i užších (např. nedostatek mateřské lásky) a pojmů vytvořených analogicky 

podle terminologie medicínské (citová karence).  

                                                           
48 volně citováno z publikace autorů Langmeier, J.,Matějček Z., Psychická deprivace v dětství, Praha, 

Karolinum, UK, 2011, s. 278 až  s.283  
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Složitý vývoj koncepce psychické deprivace, podmíněný společensky i vědecky, 

rozdělují autoři na čtyři základní  období :  

1.  Období empirické je vymezeno polovinou 19. Století a začátkem 30. let 20. 

Století. Byly shromažďovány poznatky o tom, že děti v ústavní péči mají větší 

úmrtnost, menší odolnost vůči chorobám, že jejich vývoj je ve srovnání s dětmi 

v rodinách opožděný a narušený. Hlavním zdrojem poznatků bylo pozorování dětí 

v tehdejších nalezincích a sirotčincích a později dětí trpících v první světové válce. 

2. Období alarmující spadá do 30. a 40. let minulého století, je reprezentováno hlavně 

pracemi Ch. Bühlerové a H. Hetzerové, které soustavně a na vyšší metodické 

úrovni sledovaly psychický vývoj v nepříznivých životních podmínkách : 

v rodinách s nízkou ekonomickou úrovní, v ústavech, i v tehdejší pěstounské péči. 

Výzkumné jsou studie W. Goldfarba, který mimo jiné zjistil, že děti vychovávané 

v útlém věku v ústavní péči jsou v intelektovém i osobnostním vývoji horší ve 

srovnání s dětmi, které byly v tomto věku svěřeny do pěstounské péče. 

Vyvrcholením tohoto období je monografie Johna Bowlbyho Maternal care and 

mental Health, v níž shrnuje výzkumy prováděné vesměs u osob léčených na 

psychiatrii v tom smyslu, že nedostatek vřelého citového vztahu matky k dítěti na 

ně má výrazně negativní vliv a vede k různým psychickým poruchám. Tyto 

poruchy považoval Bowlby za velmi závažné. Pro deprivační poškození byly 

v tomto období používány termíny z oblasti medicíny, zvláště psychiatrie. 

Nejčastěji bylo používáno označení deprivační syndrom.  

3. Období kritické zahrnuje přibližně padesátá léta, studie tohoto období, kdy se 

ústavní péče a sociální služby zlepšily pod vlivem studií z alarmujícího období. 

Jejich výsledky poukazují na rozdílnou vnímavost dětí vůči deprivační situaci, a 

dále na to, že deprivací nejsou ohroženy děti pouze v ústavech, ale také 

v některých rodinách. Dalším pokrokem tohoto období je popis deprivačního 

poškození jako pestrého a diferencovaného jevu se zdůrazněním nutnosti 

terapeutických snah.  

4. Období experimentálně teoretické začíná v 60. létech. V tomto období se již 

upouští od modelu psychické deprivace jako nemoci, syndromu, a vytvářejí se 

koncepce a teorie psychologické, které jsou přínosné pro teorii psychického vývoje 

obecně. 49   

 
                                                           
49 Langmeier, Matějček, Psychická deprivace v dětství, UK Karolinum, 2011, s 16-19 
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2.14. Zásady nápravy psychické deprivace  

1. Neexistuje jedno paušální řešení, každý případ musí být posuzován a řešen 

individuálně s ohledem na psychický stav dítěte a jeho dosavadní životní 

podmínky.  

2. Úspěšnost nápravného opatření předpokládá jeho včasnost a hloubku zásahu při 

důkladném poznání dítěte.  

3. Dítě by mělo být co nejdříve vytrženo z prostředí, které deprivaci zapříčinilo a 

převedeno do prostředí akceptujícího, stimulačně bohatšího a chápajícího.  

4. Tato zásada vychází z multifaktoriální teorie psychické deprivace:  

 Reaktivace znamená oživení aktivačního systému centrální nervové soustavy a 

její naladění na vyšší přívod podnětů a jejich účinnější zpracování. Toto 

opatření se týká především nejmenších dětí. Patří sem zvláště vytvoření 

nových podmínek pro rozvoj motoriky a funkce smyslových orgánů,  

 Redidaxe si klade za cíl odstranit některé deprivační následky zaměřeným 

učením, tedy přeučením, systémem discentní terapie či speciálních výukových 

metod rozvíjejících praktické znalosti,  

 Reedukace koriguje dosavadní citové zkušenosti dítěte poskytováním 

emočních prožitků v terapeuticky laděném rodinném prostředí. Součástí 

reedukace může být i regresivní terapie, jež dítěti umožňuje vrátit se na nižší 

stupeň a prožít to, o co bylo ochuzeno. Návrat k vyšším vývojovým stupňům 

určuje dítě samo.  

 Resocializace umožňuje dítěti osvojit si sociální role a začlenit se do 

společnosti. Tento postup probíhá formou skupinové či rodinné terapie a 

označuje se jako socioterapie. 50 

2.15. Typy deprivovaného dítěte  

Již v kojeneckém, batolecím a předškolním věku bývají rozlišovány na dva základní 

typy: typ inhibovaný ( pasivní, utlumený) a agresivní ( hyperaktivní, uvolněný).  

Matějček rozlišuje pět základních typologií deprivovaných dětí : 51 

1.Sociálně hyperaktivní typ :  

Jedná se často o děti, které často přicházely do tzv. zvláštních či pomocných škol 

proto, že nedovedou účelně využít svých intelektových schopností. V ústavních podmínkách 

se těmto dětem nedostávalo také vývojové stimulace, která by jim umožnila osvojit si 

                                                           
50 Langmeier, Matějček, Psychická deprivace v dětství, UK Karolinum, 2011, s 18-21 
51 tyto typy se mohou vzájemně prolínat, a kombinovat.  
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pracovní návyky a povahově vyzrát tak, aby obstály při školních nárocích. Takovéto děti 

umějí navázat kontakt bez zábran a bez rozpaků, snaží se upoutávat pozornost, předvádějí se, 

avšak kontakt je povrchní a nestálý. Mají mimořádně živý zájem o veškeré dění okolo, ale 

samy se jej účastní jen povrchně. Zájem sociální přitom převažuje nad zájmem o věci nebo 

hru. Neobjevuje se agrese, ani sociální provokace, bývají naopak personálem oblíbeny, rády 

se mazlí, ale hlubší vztahy nenavazují. Ve škole většinou pracují pod úroveň svých 

intelektových možností. Nové návyky a vědomosti si osvojují obtížně.  

2.Sociálně provokativní typ :  

Tento typ se ve zvýšené míře vyskytuje u dětí, které byly umístěny do ústavní péče 

z důvodů jejich asociálního jednání či trestné činnosti ( krádeže, toulky, záškoláctví, útěky 

z domova nebo z ústavů, agresivita, rvačky, sexuální nápadnosti, aj.) Provokace je typickým 

povahovým rysem a lze sledovat již u těchto dětí od útlého věku, že když něco chtějí, 

vymáhají si toto zlostnými výbuchy s křikem, přičemž se k ostatním dětem chovají agresivně. 

Neustálé konflikty s ostatními dětmi jsou řešeny mnohdy tresty, omezováním a odepíráním 

přízně, což ovšem vede k novým provokacím a agresivním činům. Přitom tyto děti, pokud 

jsou s vychovatelkou samy, dovedou být milé, poslušné a přístupné domluvě.  

3.Útlumový typ :  

Takové dítě se projevuje nápadnou pasivitou až apatií, u mnohých se objevují 

regresivní tendence, takže mohou být tyto děti při běžném vyšetření považovány za mentálně 

retardované. Důsledkem opoždění je často výrazně omezena možnost verbální komunikace se 

sociálním okolím. Útlumová reakce byla častěji pozorována u dětí, které přicházely do 

ústavního prostředí z rodin a to spíše u chlapců, než u dívek, které vykazovaly lepší sociální 

přizpůsobení a větší snahu po kontaktu. Během předškolního období věku postupně reakcí 

útlumového věku ubývá.  

4.Typ dobře přizpůsobený :  

Jedná se o děti, u kterých nebylo možno zachytit nějaké výraznější odchylky nebo 

nápadnosti v chování. Jde zřejmě o děti odolnější vůči nepříznivým podmínkám. Také jde o 

děti, které si svým milým chováním dovedou i v podnětově ochuzeném prostředí získat 

dostatek vývojových podnětů. S cizími lidmi jsou tyto děti schopny navázat kontakt, a tím 

v nich podnítit citové pozitivní chování. To, že tyto děti procházejí ústavem a školou bez 

větších nápadností a problémů, nemusí automaticky znamenat, že jsou připraveny a schopny 

přizpůsobit se v běžném životě.  

5.Typ charakterizovaný náhradním uspokojením afektivních potřeb :  
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Mezi dětmi v ústavní péči je možno rozlišit ještě jeden typ chování, jehož vývoj je 

charakterizován řadou společenských znaků. Tyto znaky jsou různorodé a nemusí se 

vyskytovat v jednom vývojovém období, nýbrž mohou následovat jeden po druhém, jak dítě 

prochází jednotlivými vývojovými etapami. Mohou se projevit s různou intenzitou a 

individuální povahou. Jejich společným znakem je však to, že v nich můžeme spatřit určité 

projevy kompenzace za neuspokojení sociálních potřeb. Tyto náhradní aktivity vedou 

zpravidla k uspokojení potřeb nižší úrovně, jsou bližší biologickým potřebám, jako je jídlo, 

masturbace, sexuální aktivity, žalování, přepjatá záliba ve vlastní osobě. S dětmi s těmito rysy 

se můžeme nejčastěji setkat v psychiatrických léčebnách, kam přicházejí k diagnostickému 

pobytu pro své mnohdy až podivínské chování. Nejčastěji jde o autistické zaměření na sebe 

v raném věku, přepjatou a předčasnou sexuální zvědavost, agresivitu aj.  

Závěrem této kapitoly lze říci, že náprava psychické deprivace je nadějná, pokud je 

dítě ještě v předškolním věku. Matějček uvádí, že existují i ve věku pozdějším určité záchytné 

body, které umožňují deprivaci i subdeprivaci zastavit a překonat. Jedná se např. o návštěvu 

školy, o mimoškolní aktivity či o uspokojivý partnerský či manželský vztah. 52
 

 

2.16. Rodina a syndrom CAN, týrané, zneužívané a zanedbávané dítě  

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, obecně odborně užívaný 

jako CAN 53 je soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje dítěte a 

jeho postavení ve společnosti, v rodině však především. Jde o syndrom s různorodými jevy, 

vyznačující se jinými příčinami, mechanismy i svým charakterem, závažností a dopadem na 

dítě, jejichž výsledkem je úmyslné ubližování dítěti působné jeho nejbližšími vychovateli.  

V současnosti se odhaduje výskyt syndromu CAN u 1% až 2% dětské populace. 54 

V loňském kalendářním roce se děti staly obětmi násilné trestné činnosti celkem v 7 525 

případech, 28 dětí potom se smrtelným následkem. 55 

Ani na počátku 21. století míra krutosti a neschopnosti potlačit v sobě vůli ublížit 

dítěti u dospělých jedinců nevymizela, ve srovnání s předchozími obdobími však byla přijata 

řada právních norem na danou problematiku dopadajících.56 

                                                           
52 Langmeier, J., Matějček Z., Psychická deprivace v dětství, Praha, UK, 2011, s. 106 až s. 118 
53 z anglického jazyka Chid Abuse and Neglect , běžně již užívaný a vžitý termín, byť  v českém jazyce tato 

zkratka představuje syndrom dítěte  týraného, zanedbávaného či zneužívaného ( v sexuálním smyslu )  
54 Dunovský J., Matějček Z., Dytrych, Z. : Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Grada, Praha, 1995, s.21 
55 Viz statistika Policie ČR a NSZ ČR  
56 Radvanová, S.: Ubližování dětem – nebezpečná rodina, In Pocta Otovi Novotnému k jeho 80. narozeninám, 

uspořádali Gřivna, T., Vanduchová, M.: Aspi, 2008, Praha, s. 265 
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Skutečnosti, že na rodině setrvává hlavní zodpovědnost za výchovu dětí a formu jejího 

provedení, neznamená nezávislost rodiny na právních normách jakožto rámci, vymezujícím 

prostor svobody. Stát musí zakročit tehdy, pokud jsou v rodině uvedené formy ohrožovány 

nebo porušovány.57 Určitou roli hraje také ambivalentnost postojů mezi obětí a pachatelem, 

určitý vzájemný vztah mezi nimi, jejich sociální, majetková či rodinná provázanost. 

Kriminalita na mládeži se mnohdy odehrává za pasivního přihlížení osob z blízkého 

sociálního okolí oběti. Tato netečnost může být dána shora uvedenými důvody, ale také 

postavením oběti, v důsledku její slabší fyzické či psychické indispozice, kvůli které se bojí 

pachateli postavit. 58 

Podle Zoubkové 59 se vždy na trestné činnosti vůči dětem a její etiologii podílí tři 

základní činitelé a to faktory ve společnosti, faktory uvnitř rodiny a samotné faktory 

v jednotlivci, a to jak v oběti, tak v pachateli. Zdravému tělesnému a psychologickému vývoji 

dítěte tak stojí v cestě mnoho překážek, jako je chudoba nebo sociální vyloučení, vedle toho 

existují daleko nebezpečnější překážky, spočívající v subjektivních vlastnostech a projevech 

osob, které o dítě pečují, nebo které s ním žijí v rodinné pospolitosti.60 

Týráním dětí se v odborné literatuře míní nepřiměřené fyzické trestání dítěte v jeho 

rodině. Zanedbáváním většinou rozumíme rodičovskou netečnost vůči potřebám dítěte 

způsobující jeho deprivaci či subdeprivaci. Porovnáním obou skupin těchto znevýhodněných 

dětí je patrné, že děti týrané prosperují o něco lépe než děti zanedbávané. Agresivní rodič sice 

na své dítě reaguje brachiální agresí, nicméně je schopný s ním komunikovat, když dítě pro 

něj ještě stále zůstává interaktivním partnerem. Týrané děti oproti běžné populaci mohou 

reagovat úzkostněji či agresivněji, nicméně v ostatních směrech zejména v oblasti 

rozumových schopností či sociálních dovedností se mohou svým vrstevníkům vyrovnat. 

Naopak děti zanedbávané nedisponují dostatkem vhodných podnětů, aby mohly dobře 

prospívat. Často jsou špatně živené, uklidňují se pohybovými automatismy (kývání, tlučení 

hlavičkou atd.) vůči okolí jsou nedůvěřivé, projevují málo zájmu, z neznámých lidí či situací 

mají velký strach. Ve společnosti však žije daleko více dětí vykazujících tzv. subdeprivační 

příznaky, když v jejich případě rodiče zanedbávají pouze jednu či více složek jejich potřeb, 

nikoliv celé spektrum, jako v případě dětí deprivovaných. Často může jít o děti pocházející 

                                                           
57 Chromý, J.: O kriminalitě páchané na mládeži se zaměřením na aspekty jejího poznávání, In: Státní 

zastupitelství, č. 10/2008, s. 32 
58 Tamtéž, s. 33 
59 Viz Zoubková, J.: Kriminalita páchaná na mládeži, Kriminalistika, č. 2, ročník 2001, s. 69 
60 Radvanová, S.: Ubližování dětem – nebezpečná rodina, In Pocta Otovi Novotnému k jeho 80. Narozeninám, 

uspořádali Gřivna, T., Vanduchová, M., Aspi, 2008, Praha, s. 270 
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z dobře situovaných rodin, které jsou ohroženy nedostatkem času svých rodičů, rozvodovými 

spory, přílišnou náročností rodičů apod.61 

Rodiče, které zanedbávají či týrají své děti, často nesou společné rysy. Týrání a 

zanedbávání dítěte je definováno jako jakákoliv interakce rodiče s dítětem nebo chybění této 

interakce, která dítě vývojově, emočně nebo tělesně poškozuje. Společným rysem 

zanedbávání i týrání je necitlivost k potřebám dítěte.62 Statisticky se více u těchto rodičů   

validně vyskytuje snížená inteligence, duševní poruchy, anomálie osobnosti, trestná činnost, 

aj. Pro rodinnou interakci je typická hostilní atmosféra, kritika, odmítání, trestání. Syndrom 

CAN je často přenášen i do druhé a třetí generace.  

Nejčastějším psychologickým následkem týrání se jeví tzv. dezorganizovaná vazba 

mezi dítětem a rodičem. Každé dítě hledá u svého rodiče pocit bezpečí, jistoty a ochrany.  

Pokud se mu tohoto nedostává, či naopak rodič představuje pro ně samotné nebezpečí, 

nejistotu a ohrožení, zůstane dítě a to i často do své dospělosti dezorientované, bezbranné a 

chaotické ve svých vazbách, které si přenáší i do dalšího života. 63  

I v běžných rodinách, které se nijak nevybočují ze společenského průměru, lze však 

nalézt emoční zneužívání dítěte, pro něž je typický trvale nepřátelský postoj rodičů k dítěti 

nebo emoční chlad, kdy je dítě využíváno k plnění psychických potřeb dospělých bez ohledu 

na jeho vlastní potřeby. 64  

Moderní společnost, moderní stát reprezentovaný svými úřady nadanými veřejnou 

mocí by měl svým vlivem proniknout i do této oblasti a chránit dítě před takovými projevy 

rodičovské nepřízně, které dříve byly vnímány jako vysoce soukromá záležitost. V praxi 

může jít např. o tzv. syndrom zavrženého rodiče v případě řešení rozvodové a porozvodové 

situace, dále o příliš náročné rodiče kladoucí na dítě nepřiměřené požadavky neodpovídající 

jeho možnostem a schopnostem, o dobře situované plně zaměstnané rodiče nemající na své 

děti čas apod.65 V širším kontextu řadíme k syndromu CAN i sexuální zneužívání dětí. 

Samozřejmě k němu dochází i mimo rodinu, nicméně v rodinách či v širším příbuzenství je 

tento sociálně patologický jev statisticky významnějším. V případě dívek jde často o otčímy, 

nevlastní otce žijící ve společné domácnosti s matkou dívky, strýce, prarodiče, nevlastní 

                                                           
61 Podrobněji  např. Fraňková, A. : http://www.clovekhledacloveka.cz/syndrom-tyraneho-zneuzivaneho-a-

zanedbavaneho-ditete.html 
62 Matoušek, O., : Rodina jako instituce a vztahová síť, Sociologické nakladatelství, Praha, 1993, s. ,38 
63 Bowlby John, In Petr Pöthe, Aplikace v teorii vazby v terapii a prevenci proti týrání, časopis Propsy, č. 2, 

1996, str. 7-11,  
64 viz Matějčkova koncepce základních potřeb dítěte a  jejich saturace  
65 zvláštní formou týrání je tzv. Münchhausenův syndrom v zastoupení ( by proxy),  kdy rodiče vydávají  zcela 

zdravé dítě za nemocné a snaží se je léčit, ať už laicky či odborně, zejména matky tak upoutávají pozornost na 

svou osobu prostřednictvím dítěte, jemuž podávají i např. jedy, nevhodnou stravu apod., aby nemoc simulovaly  
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bratry apod.  V 90% případů se však nejednalo o sexuální deviaci v objektu tj. pedofilii, nýbrž 

o anomální nezdrženlivé psychopatické osobnosti často zneužívající alkohol či drogy. 66 

Většina zneužívaných dětí má v budoucnu problémy s navazováním vztahů i se svou 

sexualitou. Mohou ji zcela odmítat či ji naopak vyhledávat ve formě prostituce či promiskuity. 

Také vazba dítěte k pachateli může být ambivalentní od závislosti k odmítání. Těžší následek 

lze přitom shledat na psychice dítěte spíše než v rovině tělesné. Většina těchto jevů je však 

latentních a mnohdy zůstanou neodhaleny a nepotrestány. I případné trestní řízení je pro dítě 

vysoce stresující záležitostí. Míra sekundární viktimizace je tak příliš vysoká. Každé takovéto 

odhalení zahajuje nejenom trestní řízení, ale i řízení opatrovnické a často je obtížné volit, jaká 

výchovné opatření přijmout, aby mohla být takto ohroženému dítěti poskytnuta co nejlepší 

míra ochrany ze strany státních orgánů s ohledem na jeho zájem.  Vždy je nutné při řešení této 

složité problematiky zvolit interdisciplinární přístup zahrnující aspekt sociální, etický, právní, 

psychologický s plnou účastí a spoluprací všech zainteresovaných subjektů. 67 

2.17. Právní, biologické a psychologické rodičovství  

Na závěr tohoto oddílu je nutno shrnout, že rodina je dynamickým celkem, kde jsou 

všichni členové ve vzájemné interakci, dítě tedy není jen objektem výchovného působení, ale 

aktivním členem této primární sociální skupiny, spoluvytváří vztahy, postoje a celkové 

psychologické a sociální klima rodiny. Rodina je ve své struktuře a ve svých funkcích 

formována i danou historickou a společenskou epochou, jejíž rysy se promítají přes rodinu a 

sociální skupiny do vývoje každého jednotlivce.  

Rodičovství existuje ve třech dimenzích, v právním, biologickém a psychosociálním 

rozměru, přičemž všechny tyto dimenze jsou ve vzájemné součinnosti, prolínají se, neexistují 

v protikladu a ve většině případů se překrývají. Rodičovství právní je takovým vztahem dítěte 

a dospělé osoby, který náš právní řád předvídá a který z něho vyplývá.  

Problém tzv. psychologického rodičovství zůstal v odborné literatuře do poloviny 20. 

století dlouho nezpracován. Vžité představy celých generací považovaly vlastní, biologické, 

pokrevní rodičovství za něco jedinečného, nenahraditelného a nenapodobitelného a 

předpokládaly, že určitý citový vztah může existovat jen mezi vlastní matkou a otcem a jejich 

vlastním dítětem. 20. století vneslo svými poznatky do oblasti psychologie, sociální pediatrie 

či sociologie mnoho nových směrů, které měly rozhodující význam na chápání práv dětí a 

jejich ochrany. Těmito zdroji byla moderní vývojová psychologie, evoluční teorie založená na 

                                                           
66 např. zjištění Dětského krizového centra v Praze,  Dětského krizového centra v Českých  Budějovicích,  

Bílého kruhu bezpečí, vlastní zkušenost zpracovatelky práce z její praxe  
67 viz konkrétní vybrané kazuistiky jako příloha této práce  
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neodarwinismu, s klíčovými pojmy sobeckého genu a reprodukční úspěšnosti, které řídí 

chování člověka od pravěku do dnešní doby. Jedním z dalších zdrojů byly také poznatky 

z biologie chování člověka a etologie. Lidské mládě na rozdíl od ostatních savců, mimo 

primátů, je zcela odkázáno na péči svého okolí. Reakce rodičů na nepohodu dítěte, jeho stres, 

úzkost, jeho signály, patří k základní vrozené výbavě, která se projevuje v našem chování. 

Tato biologická determinanta se však dá rozvinout, prohloubit, může dozrát nebo i se projevit 

nemusí, může se odchýlit či narušit. V případě náhradního rodičovství se však může ještě více 

rozvinout, vzdělat či kultivovat.  

Výsledky výzkumů citovaný v předešlých kapitolách ukázaly, že i přes pokrevní 

rodičovství hraje psychosociální přijetí dítěte rodiči v jeho životě obrovskou roli, dá se říci, že 

nejdůležitější. Dispozice k morálním intuicím a k altruismu dnešního člověka byly však již 

vytvořeny v pleistocenním prostředí pračlověka, bez jejichž vytvoření by homo sapiens jen 

těžko přežil a expandoval.68 

V motivaci lidského rodičovství se neuplatňují pouze síly pudové, biologicky 

determinované, tzv. hlas krve a zachování rodu, nýbrž i vlivy psychologické a sociální. 

Rozhodující v životě dítěte je zejména způsob soužití v rodině, celkové citové klima v rodině. 

Lidská psychika i chování jsou podmíněny biologicky, rozhodující jsou však sociální činitelé.  

Jak se tedy projevilo ve výzkumu nechtěných dětí, je rozhodující přijetí dítěte, které je 

projevem vyzrálých rodičovských postojů, jež se formují v průběhu celé životní dráhy a 

mohou vytvořit i kvalitní rodičovství i u těch jedinců, kde chybí biologický základ. Naproti 

tomu pouhé biologické rodičovství bez onoho psychologického přijetí dítěte a bez 

rodičovských postojů není zárukou dobrého vztahu k dítěti a jeho dobré výchovy. Dokazují to 

i matky, které své dítě odmítají, zanedbávají, týrají i usmrcují, i když je porodily a kojily. 69  

Na základě psychologického pojetí rodičovství jako rovnocenného s rodičovstvím 

biologickým, existuje předpoklad možného přijetí cizího dítěte ve vhodně zvolené náhradní 

rodině. Takto vybraná náhradní rodina může při uspokojování základních psychických potřeb 

dítěte dosáhnout vyrovnání deprivačního poškození dítěte ve všech složkách jeho vývoje.  

Psychologie ukázala, řečeno s prof. Matějčkem 70, že dítě za rodiče přijímá toho, kdo 

se k němu jako rodič chová, prokázala, že podstatou specifického citového vztahu mezi 

dítětem a dospělou osobou je poskytování opory a jistoty v poznávání neznámého světa a že 

                                                           
68 Matějček, Z.: Výpravy  za  člověkem,  Odeon, Praha, 1981, s. 33 
69 tamtéž s. 35 
70 Matějček a kol., Osvojení a pěstounská péče, Portál, Praha  2002,  s. 100 
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základním principem citového rodičovství je pocit důvěry, bezpečí a jistoty, který dítěti může 

dát jen milující osobnost.   

Adoptivní rodiče a pěstouni už svou existencí vydávají jasné svědectví, že tato 

základní, ku prospěchu dítěte zaměřená instinktivní vybavenost v lidském rodu existuje, že je 

nám více méně univerzálně dána, že je založena hluboce v naší biologické podstatě ovládající 

naše chování. Ti, kdo se rozhodnou přijmout za své opuštěné dítě a vytvořit mu novou rodinu, 

jednají v souhlase s tím, co bylo dáno lidskému rodu do vínku v průběhu dřívějších staletí. 

Chovají se lidsky přirozeně, zdravě a vyspěle. Překonávají své osobní sobectví, jsouce vedeni 

morální ctností vloženou lidstvu už v pravěku do jeho vývojového programu. Člověk je na 

této planetě zajisté nejúspěšnějším živočišným druhem. Příroda ho stvořila nedokonalým, ale 

několikrát jej pojistila. Když selže rodičovství vlastní, nahradí je rodičovstvím novým, stejně 

biopsychickým, stejně přírodním a přirozeným, stejně pravým, ba pravějším, neboť 

pomáhajícím a vpravdě záchranným.“ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
71 Matějček a kol., Osvojení a pěstounská péče, Portál, Praha 2002, s. 10 
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Příloha č. 3 : Mezinárodní  a  evropské  úmluvy  v oblasti NRP  

Každý stát i naše republika musí plnit a dodržovat závazky plynoucí z pravidel 

mezinárodního práva. Tyto se stále ve větší míře týkají i vnitrostátních vztahů a ovlivňují 

prakticky veškerá právní odvětví.  Jedním z úkolů státu je tak kontinuální zajišťování souladu 

jeho právního řádu s pro něj závaznými pravidly mezinárodního práva. Inkorporace 

mezinárodních smluv do našeho právního řádu je upravena v čl. 10 Ústavy, podle něhož jsou 

tyto ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních 

svobodách, jimiž je náš stát vázán, bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. 

Státní orgány při rozhodování o právech osob, která z těchto smluv vyplývají, jsou povinny 

s těmito prameny práva nakládat jednak jako se zcela autonomními vzhledem 

k vnitrostátnímu zákonodárství, ale i při výkladu jejich jednotlivých ustanovení jsou povinny 

vycházet z obsahu samotné smlouvy, z jejích principů, na nichž je vybudována, a z cílů, které 

sleduje.72 V oblasti ochrany práv dítěte jako celku se zřetelem na náhradní rodinnou péči je 

třeba zejména uvést tyto mezinárodní smlouvy :  

3.1 Úmluva o právech dítěte je mezinárodním dokumentem světového významu, 

když se týká základních lidských práv osob mladších 18. ti let. Poskytování zvláštní péče 

dítěti, respektování a ochrana dětských práv jako součást lidských práv je uznáváno od 

počátku 20. století: Jmenujme Ženevskou deklaraci práv dítěte z roku 1924, Všeobecnou 

deklaraci lidských práv z roku 1948, Deklaraci práv dítěte z roku 1959, Mezinárodní pakt o 

občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech. ÚPD byla přijata 

v New Yorku v pondělí dne 20.11.1989. Českou republikou byla ratifikována dne 30. 9. 1990. 

V platnost vstoupila svým čl. 49 odst. 2 dne 6. 2. 1991.73 Ve sbírce zákonů je publikována 

pod č. 104/1991 Sb.  

Preambule ÚPD ukládá signatářům, aby pamatovaly na to, že rodina jako základní 

jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí 

musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku tuto úlohu ve 

společnosti plnit. V souhrnu ÚPD zahrnuje ochranu občanských, politických, ekonomických, 

sociálních a kulturních práv, které lze rozdělit na čtyři základní oblasti a to 1) právo na život a 

přežití, tj. právo na přiměřenou životní úroveň, včetně bydlení, potravy a zdravotní péče, dále 

2) právo na osobní rozvoj včetně práva na vzdělání, svobodu myšlení a náboženství, právo na 

přístup k informacím, právo na hru a zábavu, 3) právo na ochranu proti všem druhům krutosti, 

                                                           
72 Hendrych, D., a kol.: Správní právo, obecná část, C.H.Beck, 2001, Praha, s. 35 
73 podrobněji  též v úvodu této práce  



Strana  (celkem 271)   / 240 

ubližování, vykořisťování, oddělení od rodiny, 4) participační práva tj. právo svobodně 

vyjádřit své názory a mít slovo v záležitostech, jež se dítěte bezprostředně dotýkají.   

ÚPD pamatuje také na situace, kdy je dítě dočasně či trvale zbaveno svého rodinného 

prostředí, nebo když v něm nemůže být ponecháno. Potom je nutné dítěti najít náhradní péči 

v souladu s vnitrostátním právem s ohledem na kontinuitu ve výchově dítěte a také na jeho 

etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ. O osvojení dítěte mohou rozhodnout jen 

kompetentní orgány v souladu s právním řádem, tj. ve stanoveném řízení na základě 

příslušných právních norem signatářského státu. Pokud jde o osvojení v cizině, připouští je 

tato úmluva jen poté, co byly vyčerpány všechny možnosti individuální péče o dítě v jeho 

kulturním a sociálním prostředí. Osvojení v cizí zemi nesmí vést k neoprávněnému 

finančnímu zisku zúčastněných osob. 74 

3.2 Deklarace OSN o sociálních a právních zásadách ochrany a péče o děti se 

zvláštním zřetelem k pěstounské péči a mezinárodnímu osvojení – rezoluce Valného 

shromáždění OSN č. 41/85 není právně závazná, ale stala se inspirací pro přijetí dalších 

úmluv a to především 

3.3. Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení č. 43/2000 Sb. 

m.s.,  jenž byla  přijata Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého dne 29.5.1993 

s cílem zamezit především komercionalizaci osvojení. V platnost vstoupila dne  1.5.1995.  Pro 

ČR vstoupila v platnost dne 1. 6. 2000.  Podle čl. 23 odst. 2 úmluvy je orgánem oprávněným 

vydat potvrzení o osvojení Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně.  

Tato úmluva uznává právo dítěte vyrůstat v rodinném prostředí, preferuje péči o dítě 

v jeho původní rodině a uznává, že mezinárodní osvojení může poskytnout výhody trvalé 

rodiny pouze tehdy, pokud pro dítě nemůže být nalezena vhodná rodina ve státě jeho původu, 

tj. vychází z principu subsidiarity osvojení do ciziny, s důrazem na kontinuity výchovy a na 

etnický, náboženský a kulturní původ každého dítěte. 75 

Cíl této smlouvy je deklarován v čl. 1, kdy je nutno vytvořit záruky toho, aby se 

mezinárodní osvojení uskutečňovala v nejlepším zájmu dítěte a respektovala jeho základní 

práva uznávaná mezinárodním právem, jakož i vytvořit systém spolupráce mezi smluvními 

státy zajišťující, aby tyto záruky byly respektovány, a tak se předcházelo únosům, prodeji a 

obchodování s dětmi. Smluvní státy se dále zavazují zabezpečit uznávání osvojení 

uskutečněných v souladu s touto úmluvou. V článku 2 a 3 je výslovně uvedeno, že tato 

                                                           
74 viz čl. 20, 21 ÚPD, dále např. Novotná, V., Průšová, L.: K vybraným  otázkám  osvojení, Linde, Praha, s. 28 
75 např.  Hrušáková, M.Králíčková, Z.: České rodinné právo, MU, Brno, 2004, s. 267 
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úmluva se vztahuje pouze na děti nezletilé mladší osmnácti let a na typy osvojení, které 

vytvářejí trvalý vztah mezi rodiči a dítětem a zároveň ruší vazby na původní rodinu.  

V kapitole II. počínaje článkem 4 jsou upraveny podmínky mezinárodního osvojení a 

to pouze v případě, že příslušné státní úřady zjistily, že dítě je právně volné, dále mezistátní 

osvojení je ku prospěchu dítěte a v jeho nejlepším zájmu, byl udělen souhlas osobami k jeho 

oprávnění, kterým byly zajištěny řádné informace a porady a to nikoliv za úplatu či jinou 

náhradu, když souhlas udělilo i dítě s ohledem na jeho věk a stupeň zralosti v požadované 

písemné formě a bylo přihlédnuto k jeho přání i názoru. Články 4 a 5 úmluvy vymezují   

povinnosti a úkoly mezi státem původu a přijímacím státem, který zajistí vhodnost a 

prověření budoucích osvojitelů a právo vstupu a trvalého pobytu pro dítě.  

V kapitole III. Úmluvy tj. v čl. 6 až čl. 13 jsou uvedeny pravomoci ústředních orgánů,   

kterým je na našem území shora uvedený Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem 

v Brně, a také jsou zde vymezeny pravomoci pověřených organizací, které musí získat 

souhlas k činnosti obou států.   

Kapitola IV. v článcích 14 až 22 upravuje řízení o mezinárodním osvojení, které je 

zahájeno podáním žádosti ústřednímu orgánu státu, v němž mají žadatelé obvyklé bydliště. 

Pokud ústřední orgán vyvodí závěr, že žadatelé jsou vhodní k přijetí dítěte do rodiny, připraví 

zprávu, kterou zašlou ústřednímu orgánu státu původu dítěte, který by měl žádost posoudit 

v celém rozsahu v souladu s jednotlivými články této úmluvy a pokud jeho stanovisko bude 

kladné, připraví veškeré doklady vhodné k vycestování dítěte ze země původu do země 

přijímací. Ústřední orgány jsou přitom zavázány spolu komunikovat, spolupracovat a 

vyměňovat si informace. V čl. 21 je upravena i možnost dočasného odnětí dítěte z péče 

budoucích osvojitelů a to v případě, že toto umístění není v souladu s nejlepšími zájmy dítěte 

a po poradě s ústředním orgánem země původu zařídí nové umístění dítěte za účelem 

osvojení, ale pouze pokud bude ústřední orgán země původu dítěte náležitě informován. 

V krajním případě v čl. 21 odst. 1 písm. c) úmluvy je upravena i možnost navrátit dítě do 

země původu. S přihlédnutím k věku dítěte i k jeho rozumové vyspělosti by celá situace měla 

být s ním vhodně projednána.  

V kapitole V. v čl. 23 až 27 je upraveno uznání a důsledky osvojení. Toto uznání 

směřuje zejména v čl. 26 odst. 1 úmluvy k navázání zákonného příbuzenského vztahu mezi 

dítětem a jeho novými osvojiteli a ukončení původního vztahu mezi dítětem a jeho rodinou, 

přičemž v přijímacím státě a ve všech ostatních smluvních státech, kde bylo osvojení uznáno, 

bude dítě požívat stejných práv, jaká vyplývají z osvojení majících tento důsledek ve všech 

těchto státech.  
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Kapitola VI. Úmluvy viz čl. 28 až 42 hovoří o všeobecných ustanoveních, která byla 

být smluvními státy dodržována a garantována, mezi něž zejména patří to, že budoucí 

osvojitelé nebudou mít žádné styky s rodiči dítěte, či s jinou osobou, která má dítě svěřené do 

své péče, s výjimkou osvojení mezi členy téže rodiny. Příslušné orgány jsou povinny zajistit 

ochranu informací o původu dítěte, o totožnosti jeho rodičů, stejně tak údaje o jeho 

zdravotním stavu. V článku 32 je zakázáno mít nepatřičný finanční obnos nebo jiný zisk 

z činnosti týkající se mezinárodního osvojení. Kapitola VII. V čl. 43 až 48 zahrnuje závěrečná 

ustanovení týkající se zejména ratifikace úmluvy. 76 

3.4. Evropská úmluva o osvojení dětí č. 132/2000 Sb. m.s.  

Evropská úmluva o osvojení dětí byla sjednána ve Štrasburku 24. 4. 1967 s cílem 

dosáhnout v členských státech Rady Evropy sblížení zásad právní úpravy osvojení.  

Pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 9. 12. 2000 jako Sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 132/2000 Sb. m. s. s výhradou čl. 7 této úmluvy, který stanoví věkovou 

hranici pro osvojitele mezi 21. a 35. rokem. Ratifikační listina byla uložena u generálního 

tajemníka Rady Evropy dne 8. 9.2000. Náš právní řád však byl již uveden do souladu s touto 

úmluvou novelizovaným zněním zor č. 91/1998 Sb. s účinností od 1. 8. 1998. Cílem přijetí 

této úmluvy bylo přijetí společných postupů a principů s ohledem na tu skutečnost, že institut 

osvojení nezletilých dětí sice existuje ve všech členských státech Rady Evropy, ale jednotlivé 

právní úpravy v členských zemích nejsou jednotné.  

Úvodní ustanovení č. 3 Úmluvy o osvojení deklaruje, že se užije pouze na osvojení 

nezletilých dětí, tedy na dítě, které v době, kdy osvojitel pořádá o osvojení, nedosáhlo věku 

18. ti let, neuzavřelo sňatek a podle zákona se nepovažuje za zletilé. Úmluva požaduje, aby o 

osvojení rozhodl soud nebo správní orgán a stanoví jako podmínku platnosti osvojení souhlas 

zákonných zástupců, když souhlas od matky je obligatorním, souhlas otce se vyžaduje pouze, 

jde-li o dítě narozené z manželství. Toto ustanovení však našemu právnímu řádu odporuje, 

když souhlas s osvojením náleží oběma rodičům dítěte bez ohledu na to, narodily se do 

manželství, či nikoliv. 77 V našem právním řádu správní orgán není kompetentní rozhodovat o 

tak závažné věci, jakým osvojení je, s účinností NOZ ani o tzv. zatímní péči před 

pravomocným rozhodnutím soudu.  78 

                                                           
76 blíže např. Novotná, V., Průšová, L.: K vybraným otázkám osvojování dětí, Praha, Linde,, s. 36-39 
77 podrobněji tamtéž s. 45-49 
78 Srov. čl. 32 ost. 3 LZPSV, Úmluva o právech dítěte, rozpor s Evropskou úmluvou o právním postavení dětí 

narozených mimo manželství. Č. 47/2001 Sb. m.s.  
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S ohledem na čl. 5 odst. 4 této úmluvy byl s účinností od 1. 8.1998 do zákona o rodině 

včleněn § 68a s tím, že oba dva rodiče mohou udělit souhlas s osvojením svého dítěte až šest 

týdnů po jeho narození.  

Článek 6 Úmluvy požaduje, aby zákon nedovolil osvojení dítěte jinak, než dvěma 

osobami, které jsou manžely, anebo jednou osobou.79 Dále je zde zaveden princip opětovného 

osvojení, který je totožný s naší úpravou v zor, tedy, že dítě může být osvojeno manželem 

osoby, která je již osvojila, nebo zemřela-li osoba osvojitele či předchozí osvojení bylo 

zrušeno.  

K  čl. 7 jak je již shora uvedeno, byla naším státem činěna výhrada, když k němu 

přistoupeno nebylo a to z důvodu striktně daného věku osvojitelů v rozmezí 21 až 35 let 

s vědomím, že naše právní úprava skýtá lepší ošetření. 80   

V čl. 8 této úmluvy je jednoznačně stanoveno, že osvojení musí být učiněno v zájmu 

dítěte a mělo by sloužit jako prostředek k zajištění stálého a harmonického domova dítěte. 81 

V čl. 10 je zakotven požadavek, aby osvojitel vůči osvojenci nabyl všech práv a 

povinností, které mají otec nebo matka vůči dítěti narozenému v platném manželství a aby 

stejných práv jako má vlastní dítě z rodičů narozené, nabyl i osvojenec. Současně je zde 

upraveno, aby zanikla práva a povinnosti osvojence v původní rodině. V tomto ohledu je naše 

právní úprava totožná. Úmluva připouští, aby byla zachována vyživovací povinnost vůči 

původním rodičům či povinnost obstarat dítě věnem, pokud v tomto ohledu neobstojí 

osvojitel, ale naše právní úprava tuto možnost zásadně nepřipouští, kdy osvojenci zcela 

zanikají vazby k původní rodině, popřípadě práva a povinnosti opatrovníka nebo poručníka, 

pokud byli ustanoveni.  Naopak shoda je v úpravě týkající se příjmení osvojitele, a to na místo 

původního příjmení či dodatkem k němu.  

Článek 11 Úmluvy požaduje, aby dítě, které nemá občanství osvojitelů, je osvojením 

nabylo. Také z. č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání občanství České republiky, deklaruje, 

že se občanství nabývá mimo jiné i osvojením a to dnem právní moci rozsudku o osvojení, 

pokud alespoň jeden z rodičů má občanství ČR.  

V čl. 12 tato úmluva zakazuje, aby zákon stanovil počet dětí, které může být osvojeno  

jedním osvojitelem, aby vylučoval osvojení osobou, která již má nebo může mít děti 

z platného manželství. 82  

                                                           
79 Viz srov. § 74 odst. 2 zor u nezrušitelného osvojení 
80 I v dnešní době dochází k výraznému posunutí reprodukční věkové hranice obyvatel zemí EU především díky 

lékařské péči i novým formám umělého oplodnění  
81 Srov. zor § 64 odst. 1 zor, osvojitelé mohou být pouze fyzické osoby, které zaručují svým způsobem života, že 

osvojení bude dítěti ku prospěchu, § 69 odst. 1 zor upravuje preadopční péči, dále viz o.s.ř. a ZOSPOD, zde 

činnost při zprostředkování osvojení, viz  ust. § 823 a násl. NOZ 
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Článek 13 se zabývá možností zrušit osvojení a požaduje, aby předtím než osvojenec 

dosáhne zletilosti, tomu bylo jen ze závažných důvodů rozhodnutím soudu nebo správního 

orgánu. 

Článek 14 upravuje spolupráci států při mezinárodním osvojení, zejména s ohledem na 

zjišťování údajů o prostředí, kde dítě žije. Procesní normy jsou přitom upraveny v Úmluvě o 

mezinárodním osvojení.  

Článek 15 výslovně zakazuje zprostředkování osvojení za úplatu či majetkový 

prospěch.  Náš právní řád rozhodování o osvojení ponechává přímo na soudu, přičemž celé 

řízení musí být ve prospěch osvojence a v souladu s jeho zájmy.  

Článek 17 vyžaduje, aby dítě bylo před osvojením určitou dobu v péči budoucích 

osvojitelů.  

Články 18 a 19 poukazují na to, aby státní orgány zabezpečily podporu a řádné 

fungování veřejných a soukromých subjektů, na něž se žadatelé o osvojení mohou obracet o 

pomoc a radu. U nás tento proces je plně v kompetenci soudů a orgánů SPOD včetně 

krajských úřadů.  

Články 20 a 21 úmluvy upravuje procesní podmínky řízení o osvojení, když je 

vznesen požadavek, aby se původní rodina dítěte nedozvěděla, kdo je osvojitelem a toto řízení 

probíhalo s vyloučením veřejnosti. Záznamy v matrice musí být vedeny tak, aby se jiné 

osoby, nemající oprávněný zájem, nedozvěděly o osvojení dítěte i o bydlišti jeho původních 

rodičů.  

3.5. Evropská úmluva o výkonu práv dětí  

 Tato úmluva byla přijata dne 25.1.1996 ve Štrasburku. Jménem České republiky byla 

podepsána dne 26. 4. 2001.  Pro ČR vstoupila v platnost dne 1. 7. 2001 podle svého článku 21 

odst. 4.  Ve sbírce zákonů byla vyhlášena pod č. 54/2001 Sb. Náš stát při její ratifikaci dne 

1.7.2001 učinil prohlášení, že tuto úmluvu použije na řízení o osvojení, řízení na svěření 

dítěte do pěstounské péče a řízení o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, jakož i 

na všechna řízení ve věcech rodinných, která se práv dítěte dotýkají.  

 Evropská úmluva o výkonu práv dětí ideově navazuje na ÚPD. V hlavě I. čl. 2 této 

úmluvy je jednoznačně stanoveno, že účelem úmluvy je v co nejlepším zájmu dětí podporovat 

jejich práva, poskytnout jim procesní práva a usnadnit jejich výkon tím, že bude zabezpečeno, 

aby děti, přímo nebo prostřednictvím jiných osob nebo orgánů, byly informovány o soudních 

řízeních, která se jich týkají a mohly se jich samy účastnit. Jde přitom o řízení ve věcech 

                                                                                                                                                                                     
82 Náš právní řád nikde o omezení počtu osvojovaných  dětí  ani o zjišťování, kolik dětí osvojitel má, nehovoří.  
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rodinných, týkajících se výkonu rodičovské odpovědnosti, otázky pobytu a práva styku 

s dítětem. Participační práva dětí jsou blíže upravena v hlavě II. čl. 3. Dítě, které má 

dostatečnou schopnost chápat situaci, bude mít v soudním řízení, které se ho týká, zaručena 

svá procesní práva, jimž zejména jsou právo na příslušné informace a konzultace, právo na 

vyjádření svého názoru, jakož i právo být poučeno o možných důsledcích jakéhokoliv 

rozhodnutí a také právo na pomoc vhodné osoby při řízení, případně odbornou pomoc 

advokáta.  

 Soudní orgány při každém řízení by měly konat rychle, bez průtahů, k tomu účelu by 

měly být upraveny i příslušné procesní předpisy. V naléhavých případech musí mít soudní 

orgán pravomoc vydat rozhodnutí, jež jsou vykonatelná okamžitě.83 V řízení, kde jde o blaho 

dítěte, musí být soudu udělena pravomoc zahájit řízení i z moci úřední. 84 V řízení, které se 

dítěte bezprostředně týká, je musí soud objektivně posoudit před vynesením rozhodnutí, zda 

má dostatečné informace k tomu, aby mohl rozhodnout v nejlepším zájmu dítěte.85 Úmluva 

pamatuje i na procesní zastoupení dítěte v čl. 9 a 10 této hlavy, když jednoznačně vylučuje 

zastupování v případě kolize zájmů. 86 

 

3.6. Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznání, výkonu a 

spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí  

Tato úmluva byla přijata dne 19.10.1996 v Haagu. Podepsána jménem České 

republiky byla dne 4.3.1999 a ratifikována dne 13.3.2000. V platnost poté vstoupila na 

základě svého čl. 61 dne 1. 1. 2002 a vyhlášena byla ve Sb. mezinárodních smluv pod č. 

141/2001 Sb. Cílem přijetí této úmluvy bylo dle čl. 1 určit stát, jehož orgány mají pravomoc 

přijímat opatření na ochranu osoby nebo majetku dítěte, určit, jakého práva mají tyto orgány 

při výkonu své pravomoci používat, stanovit právo použitelné na rodičovskou zodpovědnost, 

zajistit uznávání a výkon těchto opatření na ochranu dětí ve smluvních státech a zajistit jejich 

spolupráci. Opatření se mohou týkat rodičovské odpovědnosti, osobní péče o dítě, 

poručenství, opatrovnictví, zastupování dítěte, pěstounství, ústavní výchovy, dohledu a správy 

a ochrany majetku dítěte. Naopak se netýkají určení nebo popření rodičovství vůči dítěti, 

rozhodnutí o osvojení, případně opatření k osvojení nebo zrušení osvojení nebo prohlášení 

osvojení za neplatné, určení jména a příjmení dítěte, výživného, správy majetku nebo 

dědictví, sociálního zabezpečení, veřejných opatření v záležitostech týkajících se vzdělávání 

                                                           
83 Viz čl. 7 Hlavy II. této úmluvy  
84 viz čl. 8 tamtéž  
85 viz čl. 6 tamtéž  
86 tyto principy se výrazně promítly především v zzřs 
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nebo zdravotnictví, opatření přijímaných v důsledku trestných činů páchaných dětmi, 

rozhodování o právu na azyl a imigraci. 87  

3.7. Úmluva o styku s dětmi byla podepsána Českou republikou ve Štrasburku dne 

15. 5. 2003. Ratifikována byla dne 27. 9. 2004. V platnost vstoupila na základě svého článku 

22 odst. 3 dne 1. 9. 2005. Vyhlášena byla pod. č. 91/2005 Sb. mezinárodních smluv.  

 Účelem přijetí této úmluvy bylo vytvoření dalších právních norem k zajištění styku 

mezi dětmi a jejich rodiči a dalšími osobami, které mají k dětem vytvořeny určité vazby ve 

smyslu ochrany práva na rodinný život dle čl. 8 EÚZSLP. Rovněž tak tato úmluva ve své 

preambuli plně odkazuje na čl. 9 a 10 ÚPD, který garantuje dětem odděleným od jejich rodičů 

právo na zachování pravidelného osobního vztahu a přímých styků s oběma rodiči a to i 

v případech, kdy rodiče žijí v různých státech. Stykem s dítětem je přitom míněn 

bezprostřední pobyt a komunikace s dítětem, jakož i poskytnutí informací o něm.88 Z hlediska 

NRP je důležité ustanovení článku 4, které zakotvuje právo na styk rodičů s dítětem.  

 

Příloha č. 4 :  

Vybraná rozhodnutí soudu, judikatura NS ČR a ÚS a ESLP   

Rozsudky a stanoviska Nejvyššího soudu ČR 89 

1) Rozsudek NS ČR č.sp.zn. 30 Cdo 1686/2011 ze dne 29. 3. 2012 se týká užití 

zásady proporcionality při pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti :  

 „I. Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti může být vysloveno jen tehdy, kdy 

vedle objektivního důvodu vylučujícího její výkon, zde výkonu trestu odnětí svobody, takové 

opatření nezbytně vyžaduje zájem dítěte. I v takové situaci, kdy je dán zájem dítěte na úpravě 

již nastolených rodinných vztahů, je třeba při výběru konkrétního opatření představujícího 

zásah do práva na rodinný život, zvažovat jeho přiměřenost. Lze-li legitimního cíle dosáhnout 

mírnějšími prostředky, než jaké jsou některým z účastníků navrhovány, pak je na místě 

zvažovat tento mírnější zásah. 

 II. Je-li zásah do již vytvořených rodinných vazeb motivován obavou, že by dítě 

mohlo být protiprávně přemístěno, či zadrženo v jiném státě, který je vázán Úmluvou, pak 

jsou soudy oprávněny vyslovit tzv. zákaz vycestování, v jehož důsledku je zasaženo do práva 

péče o dítě jednoho z rodičů jako imanentní součásti rodičovské zodpovědnosti, zahrnujícím v 

sobě i právo určit místo pobytu dítěte. Takové opatření se může jevit jako nezbytné v řízení o 

                                                           
87 čl.3, 4 této úmluvy  
88 viz čl. 2 této úmluvy  
89 Rozsudky zde citované s právními větami byly získány z programu aspi, když jejich znění vychází ještě 

z hmotně právní  i procesně právní úpravy před 1.1.2014 
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podstatné záležitosti týkající se dítěte. Odpírá-li jeden z rodičů bezdůvodně udělit souhlas s 

pobytem dítěte v zahraničí, pak takový nesouhlas může být nahrazen rozhodnutím soudu.  

 III. Zákaz vycestování se z povahy věci uplatní jen tam, kde cizí prvek v řízení zakládá 

poměr k jiným signatářským státům Úmluvy, resp. vůči státům, s jejichž přistoupením k 

Úmluvě o civilních aspektech mezinárodních únosů dětí Česká republika souhlasila dle čl. 38 

Úmluvy a je-li takové opatření nezbytně nutné.“ 

2) Rozsudek NS ČR č. sp. zn. 21 Cdo 3909/2010 ze dne 28.6.2011 o obsahu 

rodičovské zodpovědnosti :  

„Součástí rodičovské zodpovědnosti není vyživovací povinnost rodiče k dítěti. Tato 

povinnost vyplývá ze samé podstaty právního vztahu rodičovství. Neplnění vyživovací 

povinnosti rodičem, byť je lze považovat za soustavné a dlouhodobé, se do oblastí výkonu 

jeho rodičovské zodpovědnosti nemusí negativně promítat za situace existujícího vzájemného 

citového vztahu mezi nezletilým dítětem a rodičem, jejich kontaktů a zájmu rodiče o dítě, 

proto není v zájmu nezletilého, aby rodič byl rodičovské zodpovědnosti zbaven či aby jeho 

rodičovská zodpovědnost byla omezena.“ 

3) Rozsudek NS ČR č. sp. Zn. 30 Cdo 3310/2011 ze dne 29.3.2012 : Ke zbavení 

rodičovské zodpovědnosti :  

„I. Zbavení rodičovské zodpovědnosti je nejtvrdším zásahem do vztahů mezi rodiči a 

dětmi. K naplnění skutkové podstaty zbavení rodičovské zodpovědnosti musí být splněna 

jedna ze dvou skutečností předvídaných v hypotéze ustanovení § 44 odst. 3 zákona o rodině, a 

to že rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon zneužívá, anebo ji závažným 

způsobem zanedbává. Aby byl tento zásah odůvodněný, nestačí ojedinělé vybočení nebo 

opomenutí rodičovské péče. Zejména v případě zanedbávání povinností rodičem musí být dán 

jeho tak značný stupeň, že zbavení rodičovské zodpovědnosti je jediným účinným 

prostředkem ochrany dítěte. 

II. Za zneužívání rodičovské zodpovědnosti je především považováno ohrožení 

tělesného a duševního vývoje dětí, umožnění jim páchat trestnou činnost, svádění k 

nemorálnímu způsobu života, týrání dětí apod. Za závažné zanedbávání rodičovské 

zodpovědnosti se považuje zejména dlouhodobé neplnění rodičovských práv a povinností k 

nezletilému, absolutní nezájem o nezletilého, zejména o jeho výchovu a výživu, trvalé 

ponechání dítěte ve výchovném zařízení spojené s nezájmem o toto dítě a s neprojevením 

snahy převzít je do rodinné výchovy, nemorální způsob života rodičů, soustavné neplnění 

vyživovací povinnosti k dítěti, trestní postih pro zanedbávání povinné výživy apod. Doba, po 

kterou jeden z rodičů rodičovskou zodpovědnost řádně nevykonával, sama o sobě 
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nepředstavuje rozhodující skutečnost pro zbavení rodičovské zodpovědnosti. Rozhodující je 

intenzita takového chování, které musí být závažné a zaviněné. Nelze proto zbavit rodiče 

jejich práv k dětem z důvodů, které již pominuly a kde došlo k podstatné změně v jejich 

postoji k výchově dětí.“ 

     4)Rozsudek NS ČR č. sp. Zn. 30 Cdo 2371/2011ze dne 27.9.2011:  

K osvojení dítěte bez souhlasu jeho rodičů :  

 „Z návrhu opatrovníka dítěte na jeho osvojení bez souhlasu rodičů musí být patrno, že 

tvrzený nezájem o dítě ze strany rodiče trvá alespoň šest měsíců, přičemž tato doba uplynula 

nejdříve ke dni podání návrhu, jinak soud návrh bez dalšího zamítne. Je-li tato podmínka 

splněna, soud přistoupí k samotnému zjišťování kvalifikovaného nezájmu o dítě, přičemž 

musí zkoumat i chování rodiče po podání návrhu do doby vydání rozhodnutí tak, aby byl v co 

největší míře minimalizován zásah do základních práv účastníků řízení. Za překonaný je třeba 

považovat doktrinální názor dovozovaný z judikatury, že zákon nevyžaduje, aby rodič byl na 

právní důsledky nezájmu (ať kvalifikovaného či žádného) o dítě předem upozorněn.“ 

5)Rozsudek Cdo 4091/2011 ze dne 30.1.2013 :  

Odpovědnost státu za škodu; průtahy v řízení a  přiměřená satisfakce :  

„Nepřijaly-li státní orgány za účelem umožnění styku rodiče s nezletilým dítětem 

veškerá opatření, která od nich bylo možno v konkrétním případě rozumně očekávat, 

popřípadě je přijaly s prodlením, jde o případ nepřiměřeně dlouhého řízení, jímž mohlo být 

zasaženo právo na rodinný život chráněné článkem 32 odst. 4 Listiny základních práv a 

svobod a článkem 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Porušení 

takového práva z uvedeného důvodu je třeba zohlednit při závěru o vzniku nemajetkové újmy 

rodiče, který nemá dítě ve své výchově, a její intenzitě rozhodné pro stanovení přiměřeného 

zadostiučinění podle § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb.“ 

6)Rozsudek NS ČR č. sp. zn. 30 Cdo 4366/2011 ze dne 29.3.2012:  

 K výchově nezletilých dětí, zbavení rodičovské zodpovědnosti :  

„Soud je při rozhodování povinen zvážit intenzitu zneužívání či zanedbávání 

rodičovské zodpovědnosti a to s ohledem na všechny skutečnosti, které v řízení ovládaném 

vyšetřovací zásadou vyjdou najevo. Zbavení rodičovské zodpovědnosti je především 

ochranným institutem dítěte pramenícím z toho, že nositel rodičovské zodpovědnosti mimo 

jiné vykonává péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj. Změna postoje rodiče ke svému životu a k nezletilému – na kterou 

lze v době rozhodování soudu spolehlivě usuzovat - může převážit nad důsledky jeho chování 

v minulosti. Je však třeba pečlivě vážit, jak se negativní postoje opravňující soud zbavit 
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dotčeného rodiče jeho rodičovské zodpovědnosti promítají do jeho současných postojů, 

jinými slovy v jaké míře minulost utváří přítomnost takového rodiče.“ 

7)Usnesení NS ČR č. sp.zn. 30 Cdo 1402/2012 ze dne 31.5.2012 :  

Nařízení ústavní výchovy a přípustnost dovolání :  

 „I když se v případě nařízení ústavní výchovy jedná o faktické omezení rodičovské 

zodpovědnosti, nejde o nevratný zásah do rodičovských práv, který by zakládal přípustnost 

dovolání z důvodu pozastavení, omezení, nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti.“ 

8)Výkladové stanovisko NS ČR č. Cpjn 202/2010 ze dne 8.12.2010 :  

„Důvodem pro nařízení ústavní výchovy dítěte nemohou být samy o sobě materiální 

nedostatky rodiny, zvláště pak její špatné bytové poměry.“ 

Ústavní soud ČR  

9)Nález  IV. ÚS 2244/09 ze dne 20.7.2010 : 

K otázce předběžného opatření ve věcech péče o nezletilé ve vztahu k právům rodičů, 

dětí a problematice spravedlivého procesu :  

 „Při rozhodování o předběžném opatření dle § 76a odst. 1 občanského soudního řádu 

je zájem dítěte nejvyšším imperativem (srov. čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte: „Zájem 

dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované 

veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými 

orgány. Vazba mezi matkou a dítětem je jedním z prvořadých předpokladů vývoje lidského 

jedince. Porušení této nejpřirozenější lidské vazby je zákonem umožněno pouze v případě 

absolutní absence péče či její naprosté nedostatečnosti a pouze tehdy, je-li dítě ohroženo 

bezprostředně (takový postup je třeba považovat za ultima ratio). Zásah obvodního soudu, 

který stěžovatelce odňal možnost pečovat o nezletilou několik dnů po porodu, byl v tomto 

ohledu zjevně nepřiměřený, neboť stěžovatelce ani nebylo umožněno, aby prokázala, jak by 

se o nezletilou byla schopna postarat, a obvodní soud nedisponoval žádnými konkrétními 

poznatky, jimiž by bylo možno takový postup odůvodnit. 

 Prodloužením doby trvání předběžného opatření za situace, kdy zákon takový postup 

zjevně neumožňoval, se obvodní soud dopustil zřejmé svévole (nerespektování kogentní 

normy), v důsledku čehož bylo neoprávněně zasaženo do ústavně zaručeného práva 

stěžovatelky na soudní ochranu a spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 

odst. 1 Úmluvy. Tentýž závěr je pak třeba vztáhnout i na všechna navazující usnesení o 

prodloužení doby trvání předběžného opatření, jež obvodní soud periodicky vydával, neboť 

nebylo možno platně prodlužovat trvání předběžného opatření, které již ze zákona zaniklo. 
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 Kromě práva na spravedlivý proces konstituovalo pokračující odloučení dítěte od 

matky a jeho umístění v kojeneckém ústavu, pro něž neexistoval zákonný podklad, rovněž 

porušení celé řady dalších ústavně zaručených práv obsažených v čl. 10 odst. 2, čl. 32 odst. 4 

a čl. 36 Listiny, čl. 6 a 8 Úmluvy a čl. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 5, čl. 7, čl. 8 a čl. 9 Úmluvy o 

právech dítěte.“ 

II. ÚS 568/06 ze dne 20.2.2007 : Ochrana soukromého a rodinného života, ochrana 

rodičovství a rodiny:  

„Jak uvedeno shora, stěžovatelka v ústavní stížnosti namítala porušení čl. 32 odst. 1 

Listiny, podle kterého jsou rodičovství a rodina pod ochranou zákona a který zaručuje zvláštní 

ochranu dětí a mladistvých. Toto ustanovení je ze své podstaty ustanovením představujícím 

institucionální garanci a zavazujícím tak zákonodárce specificky chránit instituty rodičovství 

a rodiny. Toto ustanovení nelze považovat za ustanovení obsahující základní právo. To 

ostatně vyplývá i ze skutečnosti, že toto ustanovení je podřazeno výhradně zákonu; podle ust. 

čl. 41 Listiny se jej totiž lze dovolávat jen v mezích zákonů, které toto ustanovení provádějí. 

Navíc systematicky je toto ustanovení řazeno do kategorie práv sociálních, která jsou 

považována spíše za součást ústavního soft law (srov. např. nález ve věci sp. zn. IV. ÚS 8/05, 

in Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, sv. 37, nález č. 112, str. 453; nebo sp. zn. IV. 

ÚS 113/05, dosud nepublikován, dostupný v el. verzi na www.judikatura.cz), na rozdíl od 

klasických práv základních (tzv. core rights). 

Jak ustanovení čl. 10 odst. 2 Listiny, tak ustanovení čl. 8 Úmluvy hovoří v obecné rovině o 

ochraně rodinného života, resp. respektu k rodinnému životu, aniž by však v právních 

pojmech vymezovaly, co rozumí pojmem rodinný život. Při interpretaci těchto ustanovení je 

proto třeba vycházet z faktu, že rodina představuje primárně biologickou vazbu, pak sociální 

institut, který je teprve následně anticipován právní úpravou. Při výkladu těchto pojmů je 

proto třeba zohledňovat biologickou vazbu a pak i sociální realitu rodiny a rodinného života, 

která ovšem v posledním století prošla zásadními proměnami. 

Rodina představuje společenství blízkých osob, mezi nimiž existují úzké vazby 

příbuzenské, psychosociální, emoční, ekonomické a další. Ačkoliv tedy v rovině sociální 

reality je pojem rodiny velmi proměnlivý (jak uvedeno shora sociální realita rodiny prochází 

postupnými změnami a pod jejich vlivem se stále znatelněji rozmělňuje i tradiční evropské 

pojetí rodiny a těmto proměnám nutně podléhá také právní regulace rodiny a rodinného 

života), nelze přesto přehlížet, že základem rodinných vazeb je tradičně právě biologické 

pouto pokrevního příbuzenství mezi členy rodiny. 
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Na jednu stranu proto nelze vyloučit skutečnost, že právní ochranu jakožto rodina 

mohou požívat i společenství osob žijících mimo institut manželství nebo osob pokrevně 

nepříbuzných, mezi nimiž nicméně existují shora uvedené citové a další vazby (osoby žijící v 

postavení druha a družky, partneři žijící společně s dítětem, které se narodilo jednomu z 

partnerů z jiného vztahu atd.). A takový rozsah pojmu rodinný život ostatně vyplývá i z 

judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 

Na druhou stranu i takové pojetí rodiny a rodinného života počítá s významem 

pokrevních (příbuzenských) vazeb mezi členy rodiny. V již citovaném rozsudku Kroon a další 

proti Nizozemí ESLP tak upřednostnil biologické pouto mezi otcem dítěte žijícím ve 

faktickém svazku s matkou a tímto dítětem a popírajícím otcovství manžela matky, před 

právním stavem a právní konstrukcí rodiny: „Respekt k rodinnému životu vyžaduje, aby 

biologická a sociální realita převážila nad právní domněnkou… (Kroon a další proti 

Nizozemí, odst. 40).“ 

II. ÚS 838/07 ze dne 10.10.2007 : ochrana rodičovství a rodiny,  

„Rozdělení rodiny představuje velmi závažný zásah do základních lidských práv, a 

proto se musí opírat o dostatečně pádné argumenty motivované zájmem dítěte. Za takové lze 

považovat vystavení dětí násilí nebo špatnému zacházení, pohlavnímu zneužívání, či alespoň 

nedostatek citového zázemí, znepokojivý zdravotní stav nebo psychická nerovnováha u 

rodičů, případně nevyhovující životní podmínky nebo materiální nedostatek ve spojení s 

dalšími okolnostmi. 

 Těmto požadavkům odpovídá zákonná úprava provedená ustanovením § 46 odst. 1 

zákona o rodině, podle kterého může soud nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo 

vážně narušena, a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných 

důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. 

 Možnost umístit dítě do prostředí vhodnějšího pro jeho výchovu nemůže sama o sobě 

odůvodňovat jeho násilné odnětí biologickým rodičům; takový zásah do práva rodičů těšit se 

rodinnému životu se svým dítětem musí být nadto ještě „nezbytný“ s ohledem na další 

okolnosti. 

 Jakmile je prokázána existence rodinného vztahu, musí orgány veřejné moci v zásadě 

jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a přijmout vhodná opatření za účelem sloučení 

rodiče s dítětem.“ 
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Nález II. ÚS 485/10 ze dne 13.4.2010 : 

 K povinnosti soudu zkoumat skutečné důvody nezájmu rodiče o dítě při rozhodování o 

osvojení  : 

 „Řízení dle ust. § 180a o. s. ř. ve spojení s ust. § 68 ZOR je vážným zásahem do 

rodičovských práv a jeho předmětem je omezení rodičovské zodpovědnosti, jako předstupeň k 

jejímu zbavení (osvojení dítěte). K totožnému závěru je třeba dospět i za použití teleologické 

výkladové metody, když účelem osvojení je nahradit nezletilému dítěti chybějící stabilní 

rodinné prostředí v případě, že pokrevní rodiče jej nejsou schopni, resp. ochotni zajistit; mezi 

osvojencem a osvojitelem vzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi. Byť je dle 

systematiky o. s. ř. zařazeno toto řízení samostatně, je nepochybné, že svým předmětem a 

důsledky je třeba jej považovat za zvláštní druh řízení o přiznání, omezení nebo zbavení 

rodičovské zodpovědnosti dle ust. § 176 o. s. ř. 

 Připustil-li by Ústavní soud výklad přijatý obecnými soudy, tedy že v případě řízení 

dle ust. § 180a o. s. ř. dochází k prolomení zásady, že pro rozsudek je rozhodující stav v době 

jeho vyhlášení, byla by neproporcionálně prodlužována doba pro podání návrhu dle ust. § 

180b o. s. ř., která již tak je oproti době dle ust. § 180a o. s. ř. dvojnásobná. Výše uvedenému 

svědčí i skutečnost, že vzhledem ke komplikovanosti mezilidských vztahů a v úvahu 

přicházejících krizových situací, není možno paušálně stanovit „lhůtu“ rodiči k zahájení 

řádného výkonu jeho rodičovských práv, když ta má charakter spíše podpůrný, nýbrž je třeba 

pečlivě a citlivě hodnotit jeho chování a případné důvody neprojevování zájmu, zvažovat 

různá v úvahu přicházející opatření, přičemž adopce (zbavení rodičovské zodpovědnosti) je 

prostředkem nejkrajnějším.Ústavní soud vyjadřuje politování, že v podmínkách moderního 

demokratického právního státu 21. století, uznávajícího principy sociální solidarity a 

dbajícího zvýšené ochrany rodičovství a rodiny, vyplývající nejen ze základních právních 

norem České republiky, mezinárodních závazků, ale především z obecně sdíleného 

hodnotového rámce společnosti, může být hmotný nedostatek příčinou tak drakonického 

odloučení rodiče od dítěte, když právě hmotná nouze je, v porovnání s ostatními důvody, ze 

strany státu problém efektivně řešitelný. Každý člověk, ať nezaviněně či dílem svým 

přičiněním, se ve svém životě může dostat do situace, kterou není sto sám vyřešit a která mu 

dočasně zabraňuje řádně pečovat o své dítě. Vedle rodiny a institucí občanské společnosti je 

to pak především stát, který má v takových případech klíčovou roli a má a musí činit aktivně 

kroky k znovuobnovení svazku mezi biologickým rodičem a jeho dítětem.90 

 
                                                           
90 Rozsudky byly převzaty a  citovány  z elektronického serveru aspi  
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Vybrané rozsudky ESLP :  

Kutzner proti Německu - rozsudek č. 46544/99 ze dne 26. 2. 2002 

Manželé Kutznerovi namítali porušení svého práva na rodinný život podle čl. 8, jelikož jim 

byly odebrány dvě nezletilé dcery útlého věku a byly umístěny odděleně do pěstounské péče 

z důvodů nedostatečné intelektové kapacity rodičů, přičemž nebylo rodičům umožněno dcery 

navštěvovat. Podle ESLP došlo k porušení čl. 8, když nízký věk dívek a nedostatek kontaktu 

s jejich rodiči mohly vést k vzájemnému odcizení. Stát je povinen v těchto případech přijmout 

taková opatření, aby umožnila co nejrychlejší sloučení rodiny i s ohledem na postižení rodičů, 

když jeho zásah byl nepřiměřený vzhledem ke sledovanému cíli.  

Olson proti Švédsku -  rozsudek č. 10465/83 ze dne 24. 3. 1998  

Manželům Olssonovým byly také soudem jejich děti odebrány pro jejich mentální handicap 

na základě zprávy, že nejsou způsobilí poskytnout svým dětem dostatečnou péči, v důsledku 

čehož byl ohrožen jejich vývoj. ESLP konstatoval porušení čl. 8 z důvodu nepřiměřenosti 

zásahu vzhledem ke svému účelu, když bylo rodičům znemožněno děti navštěvovat a 

kontaktovat. V souvislosti s právem rodičů mít přístup ke svým dětem soud stanovil, že 

rozhodující je skutečnost, zda vnitrostátní orgány učinily všechny kroky, aby usnadnily 

shledání rodičů s jejich dětmi, s ohledem na konkrétní okolnosti každého jednotlivého 

případu. 91 

Wallovi proti ČR- rozsudek č. 23848/04 ze dne 26. 10. 2006 

Jedná se o známý precedens, který změnil judikaturu našich soudů. Manželé Wallovi měli 

celkem pět dětí, které byly odnaty z jejich péče z důvodu nedostatečného vhodného a trvalého  

bydlení, když rodina přebývala ve sběrně druhotných surovin. Evropský soud konstatoval 

porušení práva stěžovatelů na rodinný život ve smyslu čl. 8 Úmluvy, když vnitrostranickému 

soudu byla také vytýkána nepřiměřená délka řízení. Opatření na rozdělení rodiny je velmi 

citlivým zásahem do práva na respektování rodinného života a jako takové se musí opírat o 

dostatečně závažné a pádné argumenty motivované zájmem dítěte. Možnost umístit dítě do 

prostředí vhodnějšího pro jeho výchovu nemůže sama o sobě odůvodňovat jeho násilné odnětí 

biologickým rodičům, když nebyly zpochybněny výchovné a citové schopnosti stěžovatelů.  

Antonín Havelka a ostatní proti ČR - rozsudek č. 23499/06 ze dne 21. 6. 2007 

ESLP rovněž konstatoval porušení čl. 8, neboť rozhodnutí českých soudů o odebrání dětí a 

jejich svěření do ústavní výchovy se neopírala o dostatečné důvody, které by ospravedlnily 

jejich přiměřenost s ohledem na sledovaný legitimní cíl. Tento zásah státní moci nebyl 

nezbytným, tj. nebyl založen na naléhavé společenské potřebě, která by tomuto legitimnímu 
                                                           
91 Hubálková, E. : Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika, Linde, Praha, 2003, s. 214 
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cíli byla přeměřenou. Soud dále konstatoval, že opatření v rozdělení rodiny je velmi citlivým 

zásahem do práva na respektování rodinného života a jako takové se musí opírat o dostatečně 

závažné a pádné argumenty motivované zájmem dítěte. Možnost umístit dítě do prostředí 

vhodnějšího pro jeho výchovu nemůže sama o sobě odůvodňovat jeho násilné odnětí 

biologickým rodičům, takový zásah do práva rodičů těšit se rodinnému životu se svým 

dítětem ve smyslu čl. 8 Úmluvy musí být nadto ještě nezbytným s ohledem na další okolnosti. 

Navíc čl. 8 ukládá státu pozitivní závazky směřující k vytvoření podmínek, jež jednotlivcům 

umožní právo na rodinný život reálně požívat. Nařízení ústavní výchovy je navíc za běžných 

okolností považovat za dočasné opatření, které bude zrušeno, jakmile to dovolí okolnosti.  

V této projednávané věci nebyla učiněna zmínka o tom, že by nezletilí stěžovatelé trpěli 

psychickou poruchou, zdravotními problémy, zaostáváním ve vzdělání nebo citovou újmou, 

že by s nimi bylo špatně zacházeno. Soud také konstatoval, že nedostatečná spolupráce není 

naprosto rozhodující skutečností, jelikož nezbavuje příslušné orgány povinnosti uplatnit 

prostředky, které by umožnily zachování rodinného vztahu. Dále soud vytkl vnitrostátním 

orgánům, že před nařízením ústavní výchovy nezvážily méně omezující aktivity předvídané 

zákonem a to jmenovitě náhradní rodinnou péči nebo rodinnou péči pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Současně byl soudem kritizován procesní postup, kdy opatrovníkem dětí 

byl současně navrhovatel ústavní výchovy, tedy místně příslušný OSPOD.  

Lubomír Polášek  proti ČR – rozsudek č. 31885/05 ze dne 8.1.2007 

Soud svým rozsudkem konstatoval, že ČR neporušila právo stěžovatele spravedlivý proces a 

na rodinný život, ani neporušila zákaz diskriminace v užívání práv a svobod přiznaných 

Úmluvou. Nařízením ústavní výchovy sice došlo k zásahu stěžovatele do jeho práva na 

ochranu rodinného života, ovšem tento zásah sledoval legitimní cíl. Důvodem pro nařízení 

ústavní výchovy nebyly jen materiální nedostatky v rodině stěžovatele, ale zejména 

nedostatečné výchovné schopnosti obou rodičů a psychická nerovnováha otce, když 

stěžovatel trpěl duševní poruchou, v důsledku níž týral své děti.  

Cornelia Haase a Josef Haase proti Německu, rozsudek č. 11057/02 ze dne 8.4.2004 

ESLP konstatoval porušení práva na rodinný život, když odebrání dítěte by normálně mělo 

být považováno za dočasné opatření a má být v souladu s cílem umožnit soužití rodiče spolu 

s dítětem. Musí být dosažena spravedlivá rovnováha mezi zájmy rodiče a dítěte. Při jejím 

posuzována bude soud přihlížet k potřebám dítěte, které v závislosti na jejich povaze a 

závažnosti mohou převážit nad zájmy rodičů, kteří nesmí činit taková opatření vedoucí 

k poškození zdraví dítěte nebo jeho zájmů. Soud také uznal, že vnitrostátní úřady byly 

oprávněny rozhodnout, že existují okolnosti ospravedlňující odejmutí dítěte z péče rodičů bez 
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předchozího kontaktu nebo konzultace s nimi, avšak skutečnost, že dítě bylo umístěno do 

příhodnějšího výchovného prostředí, sama o sobě neospravedlňuje jeho odnětí z péče 

biologických rodičů. ESLP si je vědom problémů, kterým čelí úřady v situacích, kdy musí být 

přijata naléhavá opatření. Když se nic nepodnikne, existuje skutečné riziko, že dojde k újmě 

dítěte a že úřady budou zodpovědné za to, že nezasáhly. Na druhou stranu, pokud jsou přijata 

ochranná opatření, jsou úřady často viněny z nepřijatelného zasahování do práva na 

respektování rodinného života. Jde-li však o takové drastické opatření, jaké nastalo v tomto 

případě, mají vnitrostátní úřady zvážit, zda v tomto důležitém období v životě rodičů a dítěte 

není možné opatření méně zasahující do rodinného života. Podle vyjádření soudu musí 

existovat mimořádné závažné důvody pro odnětí novorozence z péče matky proti její vůli. 

Neexistovala proto naléhavost, která by ospravedlňovala tak nesmírně tvrdý zákrok, kterým 

bylo předběžné nařízení odnímající novorozence z porodnice, když tato intervence matku 

traumatizovala, zbavila novorozence kontaktu s matkou včetně kojení a mohla vést 

odloučením dítěte k odcizení od jejích rodičů a sourozenců.  

K. a T. proti Finsku, rozsudek velkého senátu ze dne 12.7.2001 

Také v tomto rozsudku bylo jednomyslně konstatováno porušení čl. 8 Úmluvy z důvodu vzetí 

dítěte do naléhavé (bezprostřední) péče veřejným orgánem a odmítnutí přijmout opatření 

způsobilá vést k obnově rodiny. Stejně jako u předchozího rozsudku je vytýkáno 

vnitrostátním úřadům odebrání dcery stěžovatelů ihned po narození jako jedno z nejtvrdších 

opatření proti vůli rodičů a na základě řízení, jehož nebyli účastni. Naopak u syna stěžovatelů 

porušení čl. 8 shledáno nebylo, když jeho vzatí do naléhavé péče bylo také přáním 

stěžovatelky, když existovaly důvodné obavy o schopnosti stěžovatelky o syna, který jevil 

známky duševní poruchy, pečovat. V případě svěření dětí do běžné dlouhodobější pěstounské 

péče však nebylo zjištěno porušení tohoto článku z důvodu ochrany zájmů dětí samotných, 

když oba sourozenci mají v pěstounské rodině mnohem lepší vyhlídky na zdravý vývoj.   

Dmitriy Ryabov proti Rusku - rozsudek ze dne 1. srpna 2013 ve věci č. 33774/08  

Tímto rozsudkem bylo konstatováno, že nedošlo k porušení čl. 8 Úmluvy, tím, že nezletilý 

syn byl svěřen záhy po porodu do výchovy otcovské babičky, když otec trpí závažným 

psychickým onemocněním paranoidní schizofrenií a matka dítěte nedlouho po porodu 

zemřela. V roce 2006 byla babička dítěte ustanovena jeho opatrovnicí a v témže roce zažádala 

o omezení či zbavení rodičovských práv stěžovatele. Stěžovatel podal protinávrh na svěření 

syna do své péče, který později změnil na neomezený styk s dítětem. Stěžovatel namítal, že 

omezení jeho rodičovských práv nebylo zákonné, že pro syna žádné nebezpečí nepředstavuje. 

Soud shledal, že vnitrostátními orgány uváděné důvody pro omezení rodičovských práv 
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stěžovatele, tedy jeho duševní porucha, skutečnost, že dítě bylo od narození v péči babičky a 

že stěžovatel nebyl aktivně zapojen do jeho výchovy, byly relevantní. Při posouzení, zda tyto 

důvody byly i dostatečné, Soud považoval za klíčové, že v řízení, v němž bylo o omezení 

rozhodnuto, byly náležitě ochráněny zájmy stěžovatele. Stěžovatel měl možnost uplatnit 

všechny své argumenty a měl přístup ke všem relevantním informacím, o které se soudy 

opřely. Soudy provedly náležité dokazování, zejména si opatřily lékařskou zprávu, vyjádření 

opatrovníka, vyjádření školy a dětského psychologa, zprávu o podmínkách, v nichž dítě žije, a 

vyslechly řadu svědků. Soud též přihlédl ke skutečnosti, že stěžovatel neměl námitek proti 

tomu, aby bylo dítě ponecháno v péči babičky, a neusiloval o to, aby bylo svěřeno do péče 

jemu. Stěžovatel může kdykoli podat žádost o zrušení omezení svých rodičovských práv.  

ESLP proto uzavřel, že s ohledem na prostor pro uvážení, které vnitrostátní orgány v dané 

otázce mají, a přiměřený procesní postup vnitrostátních soudů, které shromáždily dostatečné 

poklady pro svá rozhodnutí, která náležitě odůvodnily, byl zásah do stěžovatelových 

rodičovských práv nezbytný v demokratické společnosti, a nedošlo proto k porušení článku 8 

Úmluvy. 92 

Rozsudek ze dne 8. ledna 2013 ve věci č. 37956/11 – A. K. a L. proti Chorvatsku  

Senát první sekce Soudu jednomyslně rozhodl, že tím, že v procesu zbavení první 

stěžovatelky rodičovské zodpovědnosti vůči druhému stěžovateli a jeho následnému osvojení 

neexistovaly náležité záruky ochrany jejich práv, bylo porušeno právo obou stěžovatelů na 

respektování jejich rodinného života dle článku 8 Úmluvy. Stěžovatelka se svým souhlasem 

předala svého nezletilého syna ihned po porodu do pěstounské péče. Vnitrostátní soud ji po 

roce zbavil rodičovské odpovědnosti s tím, že stěžovatelka navštívila syna jen 2x 

v pěstounské rodině, nezajistila si vhodné bytové poměry pro převzetí dítěte. Stěžovatelka 

nebyla v řízení zastoupena, což je v přímém rozporu s ustanovením zákona o rodině daného 

státu, který ukládá povinné procesní zastoupení u osob stižených duševní poruchou. Syn 

stěžovatelky byl později osvojen, stěžovatelce nebyly o něm předány žádné informace. 93 

                                                           
92 Rozsudky byly citovány z http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6085&d=328999, 

dostupné z elektronického zpravodaje ESLP č. 1, ročník 2014 a č. 1, 2, 3, 4 z roku 2013,201,  a také 

z elektronického systému aspi  
93 Tamtéž  

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6085&d=328999


Strana  (celkem 271)   / 257 

Příloha č. 4 : Vybrané konkrétní kazuistiky intervence státních orgánů v oblasti 

NRP z praxe zpracovatelky práce  

Kazuistiky ohrožených dětí jsem typově zvolila tak, aby bylo názorně ukázáno, jak 

intervence státu a jeho orgánů probíhá v praxi.  

V dětských domovech jsou zastoupeny dvě skupiny dětí. U starších dětí jde o sociální 

umístění převážně internátního typu, když tyto děti často tráví víkendy a prázdniny doma ve 

svých původních biologických rodinách. Během pracovního týdne se vzdělávají, vytvářejí si 

vhodné sociální návyky. Často pocházejí z rodin, kde nejsou vhodné hmotné podmínky pro 

jejich další vzdělání.  

Druhou skupinou jsou děti předškolního věku a mladšího školního věku, jejichž rodiče 

opakovaně selhávají ve své rodičovské odpovědnosti. Potom dochází k opětovnému rušení a 

nařizování ústavní výchovy podle aktuální situace rodiny. Snahou ředitele diagnostického 

ústavu v sídle našeho krajského města je to, aby se dítě po opětovném nařízení ústavní 

výchovy dostalo do dětského domova, kde již bylo, kde má vybudovány vazby, zná prostředí i 

jeho pracovníky. Tento princip respektuje  po 1.1.2014 i opatrovnický soud.  

Touto problematikou se již zabývám přes dvacet let. Jsem osobně v kontaktu 

s ohroženými dětmi, při studiu psychologie jsem realizovala s prof. Šulovou a doc. Šturmou 

výzkum dětí v tehdejších zvláštních zařízeních pěstounské péče v Jihočeském kraji.  

Nyní vykonávám dozor nad školskými zařízeními, hovořím s dětmi v dětských 

domovech, jsem účastna jednání o ústavních výchovách a zvláštních opatřeních při výchově 

dětí. Mohu podávat návrhy na uložení těchto opatření v mezích zákona podle zzřs. Dozoruji 

přípravné trestní řízení, kde je dítě pachatelem nebo obětí trestné činnosti. Ve velké většině 

závažnějších případů musí být dítě z rodiny, která je ohrožuje, odebráno.  

Setkávám se s dětmi s CAN, i s nejzávažnějšími případy týrání dětí vedoucími k 

úmyslnému usmrcení dítěte, když v posledních pěti letech jenom v našem okrese jsme 

zaznamenali celkem tři úmrtí dětí útlého věku do tří let, úmyslně zaviněné, když tyto trestné 

činy byly řešeny podle ust. § 17 trestního řádu ve věcné krajské příslušnosti. Samozřejmě 

prověřujeme také veškerá úmrtí dětí do 18. ti let, kde jde však spíše o nedbalostní formy 

zavinění, nehody a nešťastné shody okolností.  

Jsem představitel intervence státu, jsem mírný skeptik k sanaci rodiny i k přechodné 

pěstounské péči jako zastánce školy prof. Matějčka. Nelze naprogramovat psychiku,  hereditu 

rodičů i dětí, pěstounů, změnit dlouhodobý způsob života rizikových rodin. I tak však existují 

případy, které svým vyústěním nesou naději, že je možno nepříznivé okolnosti zvrátit.  
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1.Nezletilé děti G., narozeny 2003, 2009 a 2011, 2014 : 

Orgány činné v trestním řízení se o rodinu sestávající z osaměle žijící matky s třemi 

dětmi začaly zajímat v květnu 2012, kdy došlo k vážnému zranění nejmladšího 9. ti měsíčního 

dítěte, které bylo hospitalizováno na JIP dětského oddělení krajské nemocnice. OSPOD 

rodinu žijící v ubytovně pro sociálně slabé již před tím dlouhodobě sledoval a to cca 2x do 

měsíce. Lékaři ihned při příjmu pojali podezření na cizí zavinění. Dítě po týdnu intenzivní 

péče zemřelo na následky týrání spočívající v otoku mozku, zlomenině devíti žeber, z toho 

některé byly staršího data. Matka s dětmi žila sama, u starších dětí oba biologičtí otcové 

zemřeli, nejmladší dítě nemělo otce uvedeno v rodném listě. Podle záznamů pediatra i 

OSPOD matka o dítě po jeho narození dobře pečovala, měla připravenou výbavičku, kojila je. 

OSPOD rodinu pravidelně navštěvoval, nebyly shledány vážné připomínky k péči. Od konce 

února 2012 žila s novým druhem, v polovině května 2012 došlo k úmrtí nezletilého. Druh 

matky byl vzat do vazby, za dva měsíce měla již matka nového přítele. V současné době 

matka porodila své čtvrté dítě, opětovně již s novým otcem, odstěhovala se na druhý konec 

republiky. Dvě starší děti byly tři týdny po úmrtí nejmladšího dítěte svěřeny předběžným 

opatřením do dětského domova, kde se po čase dobře adaptovaly. Předtím byl nařízen 

předběžný dohled soudem. Sama matka však požádala o jejich odebrání, neboť pro děti 

neměla hmotné zabezpečení. Byla jim zajištěna odborná psychiatrická a psychologická péče, 

neboť k týrání sourozence docházelo v jejich přítomnosti. Existovalo suspektní podezření na 

pohlavní zneužití nejstarší dívky a na týrání prostředního sourozence. Vzhledem k  nedostatku 

důkazů nebylo zahájeno vyšetřování pro tyto další trestné činy. Matka požádala v květnu 

2014 o přemístění dětí do jiného dětského domova na místo jejího současného bydliště, 

soudem jí bylo vyhověno, ačkoliv o její schopnosti pečovat panují pochybnosti, ačkoliv byly 

děti v dětském domově dobře začleněny, ačkoliv byla ohrožena nepodmíněným vysokým 

trestem.  Trestní věc není dosud pravomocně skončena, matka a její minulý druh jsou 

obžalováni ze zločinu týrání svěřené osoby s následkem smrti podle ust. § 198 odst. 1, 2 písm. 

b), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku spáchaného ve formě spolupachatelství. U 

poškozeného dítěte byl prokázán Shaken Infant Syndrom, (též Shaking Child Syndrome) – 

tedy třesení, které způsobuje intrakraniální krvácení, zlomeniny devíti žeber, pitva odhalila 

předchozí delší násilí, tj. zlomeniny žeber v jedné linii v místě největšího ohnutí, i jiná 

drobnější zranění) V prvním stupni však byly krajským soudem obžaloby zproštěni, když se 

nepodařilo prokázat mechanismus zranění i přes vyhotovené soudní expertizy. Druhý stupeň 

dosud nerozhodl. 
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2. Nezletilé děti M., narozeny 2010, 2011, 201Mladá matka těchto dětí sama vyrůstala 

celý život v ústavním zařízení. Pracuje jako prostitutka v nočním klubu v pohraničí. 

Opakovaně se léčí z pohlavních nemocí. Během posledních čtyř let porodila tři děti, všechny 

ve zdravotnickém zařízení. Chodila do prenatální poradny. Otec nebyl nikdy uveden. Děti 

byly donošené, všechny naštěstí zdravé, i když se matka léčila s počátečním stádiem syfilidy. 

Vždy již před porodem spolupracovala s konkrétní pracovnicí OSPOD, k níž měla důvěru, 

udělila souhlas s osvojením ihned po šestinedělí. Děti byly v co nejkratší době umístěny 

v předadopční péči budoucích osvojitelů po předchozích podrobných medicínských testech. 

Krátkou doby pobyly v dětských centrech jako v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc. 

 3.Nezletilé děti P., narozeny 2003, 2005, 2007 

 V květnu 2013 požádala matka dětí o jejich umístění do dětského domova, neboť 

nezvládá jejich péči. Starší děti měly vysoké absence ve škole, policie obdržela trestní 

oznámení OSPOD, že existuje podezření matky ze spáchání přečinu ohrožení výchovy dítěte 

podle ust. § 201 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku zanedbáním povinné školní docházky dětí. 

Otec s rodinou dlouhodobě nežije, je neznámého pobytu, matka má se svými rodiči i se škola 

upozorňovala na nevhodné a nestandardní chování matky. Matka se toulala i s dětmi po 

nocích, mluvila o divných věcech. Následně se psychicky zhroutila, byla hospitalizována  v 

 psychiatrické nemocnici. V prověřování této věci byla přibrána znalkyně z oboru 

zdravotnictví, odvětví psychiatrie, která konstatovala, že matka trpí dlouhodobě již rozvinutou 

paranoidní schizofrenií, stejný závěr byl již učiněn i klinickým zdravotnickým zařízením. 

Matka se zaléčila, dva měsíce docházela k ambulantnímu psychiatrovi, opětovně léčbu 

nedokončila, medikaci vynechala. Chybí ji náhled, nastala anosognosie, svoji nemoc popírá, 

nepřizná. Vše svaluje na okolí. Trestním soudem je pravomocně nařízeno ochranné opatření - 

ochranné léčení v ústavní formě, když je krajským soudem matčino odvolání zamítnuto jako 

nedůvodné. Matka nastupuje nedobrovolnou léčbu. Děti jsou umístěny nadále v dětském 

domově, mateřští prarodiče je nechtějí převzít do své péče, nikdy nechtěli ani předtím, 

sporadicky je navštěvují, děti si berou pouze na prázdniny. Tak je tomu asi jeden rok. Potom 

prarodiče matčinu nemoc přijmou, požádají o pomoc OSPOD o pěstounskou péči všech svých 

vnoučat, soud jim vyhoví, děti se po dvou letech vracejí domů i do stejné školy.  

4.Nezletilé dítě B., narozeno 2013 :  

Matka porodila své třetí dítě, když nejstarší dítě je sluchově postiženo a je umístěno 

v internátní speciální škole. Matka se s nejstarším synem stýká. Druhé dítě se narodilo zdravé 

a bylo v kojeneckém věku osvojeno, když předtím bylo svěřenou do péče pěstounské. Po 
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souhlasu matky s osvojením bylo dítě pěstouny nezrušitelně osvojeno, když na ně bylo citově 

fixováno. Matka souhlasila. Třetí dítě matka porodila v porodnici, byla podnapilá a pod 

vlivem drog. Nezletilou ponechala v nemocnici s tím, že se o ni nemůže starat. Ta byla na 

základě předběžného opatření umístěna do dětského centra. O měsíc později soud kontaktoval 

biologický otec dítěte. Jedná se o slušného mladého muže z funkční rodiny. Nezletilé byl 

vystaven nový rodný list na základě souhlasného prohlášení rodičů o otcovství. Současně 

matka absolvovala sociální nácvik v krizovém centru za podpory otce. Soudu doložili 

společně, že mají vhodné bytové, majetkové i sociální podmínky pro převzetí nezletilé. 

K tomu také sedm týdnů po jejím narození došlo, byl současně nařízen soudní dohled. Rodina 

zatím funguje bez problémů, v případě selhání matky je zárukou otec a jeho širší rodina.  

5.Nezletilé dítě H., narozeno 2013 

Na konci roku 2013 porodila matka cizí státní příslušnice nezletilé dítě, s tím, že již 

pečuje o roční dítě, žije sama, nemá v ČR žádné příbuzné, a nemůže se z důvodu péče o starší 

dítě o mladší dítě postarat. S otcem dítěte dlouhodobě nežije, po oznámení jejího druhého 

těhotenství jí přesvědčoval k interrupci, což ona odmítla. Pracovnice OSPOD navštěvovala 

matku opakovaně v bydlišti, navštívila i otce, byť nebyl uveden v rodném listu, otcovství 

potvrdil. Bylo dohodnuto, že o starší dítě se postará přes den otcovská babička, matka si 

měsíc po porodu mladší dítě převzala, o děti pečuje vzorně. Dokonce stále kojí, i když 

novorozenec pobyl tři týdny v dětském centru. Byl nařízen soudní dohled. Otec uznal 

otcovství před matričním úřadem. Soužití s matkou neobnovil, ale jejich vztahy se urovnaly, 

otcovská babička se významně podílí na výchově.   

6.Nezletilé děti M., narozeny, 2007, 2009, 2010  

Výchovou těchto dětí se soud zabývá opakovaně. V březnu 2013 byly děti z důvodu 

nemoci hospitalizovány na dětském oddělení nemocnice. Matka uvedla, že se dostala do těžké 

životní situace, když se o ně nemůže nadále postarat. Nemá žádné prostředky na jejich obživu, 

dopravu, léky. Azylový dům odmítala. Otec nezletilých byl ve výkonu trestu, nyní byl již 

propuštěn na základě amnestie, ale matku nekontaktoval. Bylo nařízeno předběžné opatření, 

kterým byly děti společně umístěny do Dětského domova v K. Při soudním řízení, konaném o 

dva měsíce později, matka uvedla, že má přítele, je zaměstnána. Do azylového domu s dětmi 

nechce, neboť by zde nemohla s novým přítelem bydlet. Její sourozenci děti převzít nechtějí. 

Matka situaci nesla těžce, nicméně preferovala současný partnerský vztah. Souhlasila by 

s pěstounskou péčí s návštěvami dětí. Krajský úřad okamžitě začal vyhledávat vhodné 

pěstouny, zatím bezúspěšně. Soudem bylo apelováno na OSPOD, aby zkontaktoval 

sourozence matky a vysvětlil jim institut profesionálního pěstounství. U dětí byla nařízena 
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ústavní výchova, která dosud trvá…Děti vykazují sociální zanedbání a vysokou míru 

deprivace. Ústavní výchova byla nařízena na dobu šesti měsíců z důvodu zajištění náhradní 

rodinné péče a stabilizace poměrů matky, které nebyly pouze bytového charakteru…Po 

uplynutí této doby byly opětovně soudem zahájeno opatrovnické řízení. Matka děti 

sporadicky navštěvuje i s mateřskou babičkou v ústavním zařízení. Opětovně několikrát 

odmítla azylový dům a pomoc OSPOD. V její rodině nikdo děti převzít nechce. Otec zásadně 

nesouhlasí s NRP, děti však nekontaktuje, nepracuje, ošetřovné nehradí, má opět nastoupit 

výkon trestu. U dětí je nařízena ústavní výchova bez uvedení časového úseku, tj. maximálně 

na tři roky. Matce a otci bylo soudem uděleno napomenutí. Čas však dětem nemilosrdně 

ubíhá. 

7. Nezletilé děti Z., nar. 1994, nar. 1996, nar. 1998, nar. 2003 

Sourozenci Z. úplně osiřeli, gravidní matka zemřela v roce 2008 při dopravní nehodě, 

otec zemřel náhle v roce 2009. V minulosti všechny děti prošly ústavní výchovou nařízenou 

v roce 2005 v důsledku neuspořádaných rodinných poměrů a nadužívání alkoholu rodiči. 

Starší dva sourozenci jsou polorodí. Ve dvou letech byl nezletilý nar. 2003 svěřen do 

Dětského domova v K.  Po dalších dvou letech požádala matka o jeho přemístění do Dětského 

domova Z., kde byli již dva starší sourozenci. Dne 3.1.2008 byla po třech letech u nezletilého 

na žádost matky zrušena ústavní výchova, byl nařízen soudní dohled. Matka však v září 2008 

tragicky zemřela, kdy ji na silnici na přechodu pro chodce ve vysokém stupni těhotenství 

srazil osobní automobil. Nezletilý byl přítomen nehody matky. Otec zemřel rok po smrti 

matky na náhlou příhodu mozkovou ve spánku, opět v přítomnosti dětí. Děti byly předány 

v listopadu 2011 do Dětského domova ve V. Nezletilí sourozenci dva chlapci a dvě dívky byli 

za čtyři měsíce v roce 2010 svěřeni do poručenské péče své tety. Nejmladší dítě se zde hůře 

adaptovalo, vyskytly se opakované výchovné problémy (agresivita, nevyzpytatelné projevy, 

podezření na autismus a fetální alkoholový syndrom). Poručnice se snažila problémy řešit, 

navštěvovala s ním odborná zařízení, byl doporučen pobyt v dětské psychiatrické léčebně. 

Dne 11.10.2011 bylo nezletilé dítě předáno do péče dětského diagnostického ústavu. Došlo 

k opětovnému zhoršení chování, odmítalo zůstat v rodině poručnice. Po diagnostickém pobytu 

byla nařízena ústavní výchova a dítě bylo předáno do dětského domova, v němž pobývalo do 

roku 2008. Teta byla zproštěna poručenství a veřejným poručníkem byl ustanoven OSPOD.  

V prosinci 2013 byla konána případová konference, které jsem se účastnila. Nezletilé 

dítě touží po nové náhradní rodině, v územní působnosti krajského úřadu však nebyli vhodní 

pěstouni nalezeni. Dítě trpí sociální deprivací (od dvou do pěti let prošlo institucionální 

výchovou ve třech jiných dětských domovech, je introvertní povahy, uzavřené do sebe, 
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nesděluje své pocity, je emočně nezralé s výraznými infantilními rysy.) I když bylo dítě 

nahlášeno do evidence NRP při konkrétním krajském úřadu, nebyla vhodná pěstounská rodina 

nalezena, dokumentace byla proto postoupena na MPSV. Zkušený psycholog při další 

případové konferenci konané na krajském úřadě zdůraznil dysfunkčnost původní rodiny, 

nepřijetí dítěte poručnicí, citelnou vnitřní prázdnotu dítěte a jeho protesty včetně toho, že o 

původní rodině nemluví, neteskní po ní, je nesdílný, nesděluje své pocity. Je nutné dát dítěti 

šanci a najít pro ně kvalitnější a tolerantnější rodinu. Dítě dochází do hostitelské rodiny 

pracovnice OSPOD, ta by je do pěstounství přijala, nicméně krajský úřad v tomto postupu 

vidí kolizi zájmů. 

 Po dvou letech ústavní výchovy si nezletilého na jaře 2014 našla pěstounka svou 

aktivní činností, nejprve v rámci hostitelské péče. Má starší odrostlé děti, penzion a malou 

farmu v pohraničí. Nezletilý má postavení nejmladšího dítěte, pěstounka pro něho představuje 

mateřskou osobu, všichni jej přijali, výrazně se zlepšil v chování, prospěchu. Je zajištěn 

pravidelný styk s jeho staršími biologickými sourozenci, sestru podporuje pěstounka ve 

studiu, byť ji do pěstounství svěřenou nemá.   

8. B.,nar. 1994 

V roce 2011 byla podána obžaloba pro pokračující trestný čin pohlavního zneužívání 

podle ust. § 242 odst. 1 alienea druhá, odst. 2 trestního zákona č. 140/1961 Sb., a pokračující 

přečin sexuální nátlak podle ust. § 186 odst. 2, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, jakož i 

přečin ohrožení výchovy dítě podle ust. 201 odst. 1 písm. d), odst. 3 písm. b) trestního 

zákoníku na otčíma nezletilé, který ji pohlavně zneužíval od jejích 12. ti let. Znalkyněmi 

z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se zaměřením sexuologie bylo zjištěno, že otčím 

nezletilé trpí tzv. psychosexuální nezralostí, kdy nerozlišuje objekty pubertální, prepubertální 

a dospělé. V minulosti cca před 20. ti lety sexuálně zneužíval i své biologické dcery. Obě tuto 

skutečnost potvrdily protokolárně při svém svědeckém výslechu. Jedna ze svědkyň, aniž by 

znala obsah spisu, dokonce uvedla stejnou větu, kterou jí otec tehdy řekl, a kterou řekl i své 

nevlastní dceři : „ Že bude lepší, když ji zaučí on, aby to uměla, až bude mít svého kluka a 

nemusel ji to učit někdo jiný.“ Přestože bylo shromážděno mnoho důkazů o vině 

obžalovaného, byl nakonec otčím obžaloby zproštěn v plném rozsahu, neboť poškozená se 

vracela k událostem, které se staly před pěti lety, a nedokázala jednotlivé útoky časově přesně 

zařadit. I když jsem se odvolala a dovolání podalo i Nejvyšší státní zastupitelství, zůstalo 

jednání otčíma bez trestu a to i za pohlavní zneužívání svých biologických dcer před 25. lety, 

kdy je dala tehdy jejich matka do dětského domova, aby údajně nelhaly. V současné době je 

trestnost již dávno promlčena. Nezletilá byla umístěna v zařízení pro děti vyžadující 
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okamžitou pomoc v Klokánku FOD v Praze Hostivicích. Našla si zde vážnou známost, 

studuje a po 18. roce žije v rodině svého současného přítele. S matkou přerušila všechny 

kontakty a matka s ní také. Je jí soustavně poskytována odborná psychologická pomoc. 

9.Nezletilé děti K., nar. 2001, nar. 2002 

Oba sourozenci dívka a chlapec vyrůstali u své matky a jejího nového druha, který je 

otcem nejmladšího dítěte. V roce 2006 pojala dětská lékařka podezření, že jsou děti v rodině 

bity, kontaktovala OSPOD, který navrhl vydání předběžného opatření, jímž dvě nejstarší děti 

svěřil do výchovy otcovské babičky a nejmladší dítě do dětského centra. Informace byly 

následně ověřeny i od prarodičů matky a sousedů. Bylo zahájeno trestní stíhání druha matky 

pro týrání dětí spočívající v jejich topení, nepřiměřených fyzických trestech, klečení u zdi 

s napřaženýma rukama apod. Byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za 

trestný čin týrání svěřené osoby. Obě starší děti byly svěřeny mateřské babičce, nejmladší 

dítě, jehož byl obviněný biologickým otcem, bylo po půl roce do rodiny vráceno, když péči o 

ně převzala z dětského centra sestra otce. Poté bylo rozsudkem soudem vráceno do biologické 

rodiny s nařízením dohledu. Dvě starší děti byly svěřeny v roce 2010 do výchovy otce. 

V březnu 2012 se děti nakrátko vrátily k matce, neboť otcovská babička se odstěhovala do 

Rakouska. Za půl roku je matka odvedla na městský úřad, kde je zanechala pracovnicím 

OSPOD. Byly umístěny na základě předběžného opatření do malého dětského domova 

rodinného typu. Ani jeden z rodičů se nechtěl o děti postarat, přestože měli k jejich péči běžné 

bytové podmínky i jejich finanční situaci by s dávkami státní sociální podpory a s dávkami 

pomoci v hmotné nouzi nebyla odlišná od ostatních početnějších rodin v regionu. V září 2013 

podala otcovská babička návrh na svěření dětí do své výchovy, žije v rodinném domě 

v Rakousku se svým manželem, těší se zde dobré pověsti, její manžel se svěřením dětí do 

péče souhlasí, má vytvořeny podmínky pro převzetí dětí, včetně školy s třídou pro 

začleňování cizinců a dětského lékaře. Nad dětmi byl také stanoven soudní dohled, který je 

nyní vykonáván příhraniční spoluprací mezi soudy.  

10.Nezletilá H., nar. 2011 

Matka nezletilou porodila v 15. ti letech po utajovaném těhotenství, které vyšlo najevo až 

v 8. měsíci gravidity. Otcem je rozvedený muž o 30 let starší, v minulosti trestaný pro 

majetkovou trestnou činnost, který již má své dvě starší děti. Nezletilá matka dítěte je 

spolužačkou jeho dcery ze základní školy. Intimní poměr s nezletilou udržoval několik 

měsíců. Ta otěhotněla tři týdny před svými 15. narozeninami. Ani jeden z 25 styků nebyl 

chráněným. Ze znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, jednak gynekologie a 

neonatologie, vyplynulo, že nezletilá opravdu otěhotněla dva týdny před dovršením 15.ti  let, 
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z oboru psychiatrie a sexuologie bylo zjištěno, že otec dítěte vykazuje poruchy osobnosti, 

nikoliv však sexuální deviaci. Znalec z oboru psychologie konstatoval věrohodnost výpovědi 

obviněné, která největší zátěž snášela v době okolo před porodem a během porodu, kdy se její 

rodiče spolu s ní rozhodli dítě ponechat ve zdravotnickém zařízení a udělit souhlas 

s osvojením. Biologický otec nebyl uveden v rodném listě, souhlas by tak dávala ona a oba 

dva její rodiče jako zákonní zástupci. Poškozená je podle znalce podprůměrných rozumových 

schopností, nedomýšlí následky svého chování, rozhoduje se rychle, neuváženě, je emočně 

zranitelná. Znalec shledal u obžalovaného manipulativní a nadřazené majetnické chování 

obžalovaného vůči poškozené. Ta pochází z dobré funkční úplné rodiny sociálně zajištěných 

profesně úspěšných rodičů.  

Po porodu nezletilá psychicky strádala odloučením od svého dítě, objevily se u ní 

příznaky poporodní deprese. Rodiče nezletilé zvážili situaci, kontaktovali OSPOD, 

kontaktovali zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nezletilé dítě dva týdny po jeho 

porodu převzali na základě předběžného opatření soudu do své péče. Soud poté rozhodl o 

poručenské péči, biologický otec není uveden v rodném listu. Babička dítěte nastoupila na 

mateřskou dovolenou, dcera se psychicky stabilizovala, pokračovala po šestinedělí ve studiu 

střední odborné školy. Otec dítěte byl odsouzen v souhrnném trestu k odnětí svobody v trvání 

šesti let do věznice s ostrahou, když sexuálně zneužíval i jiné dívky mladší 15. let. Díky 

poskytnuté odborné pomoci v dětském centru, kde byla poškozená hospitalizována již před 

porodem, díky psychologické péči i po porodu nedošlo ke vzniku posttraumatické stressové 

poruchy, i když znalec shledal možnou viktimizaci sekundární. Nezletilé dítě řádně prospívá, 

jeho matka odmaturovala, má stabilní nový partnerský vztah, o dítě se řádně za pomoci rodičů 

stará. 

11.Nezletilé děti K., nar. 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008  

Všech devět dětí se narodilo z partnerského vztahu dvou rodičů žijících na okraji 

společnosti, byť jim opakovaně, dlouhodobě a soustavně všechny instituce nabízely pomoc ve 

formě bydlení, dávek hmotné nouze, státní sociální pomoci aj. Jejich životní styl spočíval 

v potulkách, bezdomovectví, konzumaci alkoholu. Otec se příležitostně dopouštěl drobné 

majetkové trestné činnosti. Pět nejstarších dětí bylo umístěno v menším dětském domově. 

Nejstarší dvě děti zůstaly v dětském domově až do dospělosti. Chlapec vykazoval problémy 

v chování, trestnou činnost. Dcera se dobře adaptovala, vystudovala střední odbornou školu. 

Tři prostřední děti, dva chlapci a dívka nalezli hostitelskou rodinu, když byli v roce 2011 

svěřeni do pěstounské péče svých hostitelů, které znali již od útlého dětství. (Pěstounům se 

v témže roce po deseti letech léčby poruchy neplodnosti narodilo vlastní zdravé biologické 
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dítě.) Všechny děti výborně prospívají, ve škole mají vyznamenání, vynikají i v mimoškolní 

činnosti (sport, hudba). Zajímavé je, že ačkoliv děti i rodiče žijí ve stejném městě, nemá nikdo 

z nich zájem o kontakt. V případě náhodného setkání se k sobě nehlásí. Děti přijaly příjmení 

svých pěstounů, které považují za rodiče.  

Další dvě děti opět chlapec a dívka byli již v batolecím věku dvou a tří let svěřeni do 

pěstounské péče v jiném okrese. Díky včasnému umístění nebyla míra deprivace tak 

markantní, také oni jsou v rodině dobře adaptováni, v podstatě vyrůstají jako vlastní děti 

svých pěstounů. Biologičtí rodiče nemají o styk s nimi zájem.  

Nejmladší dvě děti byly se souhlasem rodičů osvojeny, každé do jiné rodiny. Dítě 

ročník 2007 strávilo s rodiči za dohledu soudu jeden rok života, kdy se matka alespoň snažila 

péči zajistit. Muselo být z rodiny odebráno, kdy rodiče nějakou dobu žili v městském parku. 

Nejmladší dítě matka ponechala v porodnici se souhlasem s osvojením. Všechny děti jsou 

bílého etnika, zdravé, bez genetické zátěže.  

12.Nezletilý G., nar. 1998,  

Otec chlapce není uveden v rodném listě, matka má další dvě nezletilé děti s cizinci 

turecké národnosti, které poznala při práci ve veřejném domu v pohraničí. Chlapec je velmi 

nadaný, matka jej v jeho osmi letech umístila v dětském domově, neměla zájem se o něj 

starat, byla nařízena ústavní výchova. Chlapec později studoval na 8.letém gymnáziu, OSPOD 

mu zajistil studium ve výběrovém gymnáziu Open Gate v Babicích u Prahy. Zde navázal 

kontakt s rodinou spolužáka (jedináčka) z ekonomicky a společensky dobře situované pražské 

rodiny, v níž tráví veškerý svůj volný čas v rámci tzv. hostitelské péče. Rodina chlapce 

přijala. 13.Nezletilé dítě P., nar. 2005, 

Nezletilý byl svěřen ve třech letech do výchovy své tety v roce 2008 podle ust. § 45 

zor, sestry mateřské babičky, stejně jako jeho sestra z důvodu alkoholismu rodičů. Byl 

opožděný v psychomotorickém vývoji, i v řeči. Rodičům bylo uloženo napomenutí a 

vyživovací povinnost pro nezletilého. Po roce mohl navštěvovat mateřskou školu, do školy 

nastoupil s odkladem. V roce 2013 uzavřela teta nezletilého dohodu o výkonu pěstounské 

péče, o níž bylo rozhodnuto i v opatrovnickém řízení. Vyživovací povinnost hradí rodiče 

úřadu práce, krajské pobočce. Nezletilý prospívá, má diagnostikovánu lehčí poruchu 

autistického spektra, je zařazen v běžné škole, má řadu kamarádů, sportuje, hraje hokej. Teta 

žije ve stabilním družském poměru, její druh představuje správný otcovský model chování pro 

chlapce. Starší sestra vystudovala, pracuje, žije se svým přítelem, pěstounce pomáhá s péčí o 

bratra, s rodiči nemá zájem se vídat. 

14.Nezletilá H., nar. 2000,  
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Nezletilá byla opakovaně v letech 2012-2013 hospitalizována v Nemocnici na dětském 

oddělení pro obtíže, které většinou byly psychosomatického původu. Změna chování ve 

vztahu otčíma a děvčete nastala po narození sourozenců dvojčat. Ve dvou případech došlo 

k hospitalizaci z důvodu agresivního chování druha matky, jak následně vyšlo najevo. Bylo 

zahájeno jeho trestní stíhání pro přečin ohrožování výchovy dítěte podle ust. § 201 odst. 1 

písm. d) trestního zákoníku, neboť používal nevhodné výchovné prostředky, nezajistil 

nezletilé vhodné a klidné podnětné výchovné prostředí s odpovídajícími výchovnými postupy. 

Věc byla v trestním řízení postoupena k projednání jako přestupek a to i odvolacím soudem. 

U nezletilé byla nařízena ústavní výchova na dobu 18. ti měsíců, když sama nezletilá ji u 

soudu preferovala v rámci svého participačního práva. Matce bylo uloženo napomenutí za to, 

že situaci včas neřešila, nechala ji takto vygradovat. V současnosti se nezletilá vrací domů, 

svou původní výpověď u soudu odvolala. 

 15.Nezletilé děti M., nar. 2000, nar. 2002, nar. 2003 

Opatrovnický spis na děti je veden od roku 2011, kdy přišel na OSPOD podnět ze 

základní školy, kterou děti navštěvovaly, poukazující na sociální zanedbání spočívající 

v nedostatečné přípravě dětí, nevhodné stravě, hygienickým návykům aj. Připomínky byly 

s rodiči projednány. Poté rodina 2x změnila školu během půl roku, přestěhovala se do jiného 

okresu. Nedošlo však k řádnému odhlášení a přihlášení dětí ze škol, v důsledku čehož došlo 

ke značnému počtu absencí a k nenavazování učiva z jednotlivých školských zařízení. 

V posledním působišti bylo zjištěno, že rodiče děti využívali v otcově autodílně, když museli 

pomáhat s těžkou prací i v nočních hodinách. Domácnost byla shledána ve velkém nepořádku, 

s nedostatkem ošacení a jídla pro děti. Z hospitalizace dětí byla zjištěna suspektní podvýživa 

z krevních testů. Navíc mezi rodiči panovaly hádky, otec matku soustavně agresivně napadal. 

Matka je bývalá prostitutka, otec inklinuje k ultrapravicovému zaměření. Děti byly z rodiny 

odebrány na základě předběžného opatření podle ust. § 76a o.s.ř. Bylo zahájeno trestní řízení 

pro přečin ohrožování dítěte podle ust. § 201 odst. 1 písm. d), odst. 3 písm. b) trestního 

zákoníku pro skutek shora vymezený. Rodiče byli pravomocně odsouzeni k podmíněným 

trestům. Ve zkušební době se osvědčili. Děti dosud pobývají v dětském domově rodinného 

typu, rodiče je často navštěvují. Veškeré prázdniny pobývají u matky, která však mění svá 

bydliště, není schopna vytvořit stálé rodinné prostředí. V současné době jsou rodiče opět 

spolu, matka je těhotná. 

 16.Nezletilé děti D., nar. 1998, 2000, 2009 

Všechny tři děti byly předány v září 2013 na základě předběžného opatření podle ust. 

§ 76a o.s.ř. do menšího dětského domova rodinného typu. Důvodem byl alkoholismus obou 
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rodičů, v důsledku čehož nezvládali svou péči o nezletilé děti. Děti byly bezprizorní, 

nezajištěny, v rodině nebyly dobré hmotné podmínky (jídlo, čistota, ošacení, nedostatečná 

hygiena aj.). Oba starší sourozenci souhlasili s umístěním do DD. Nejmladší dítě je na starší 

děti, zejména sestru, velmi fixováno, je zřejmé, že zastávala vůči němu rodičovskou funkci a 

to dlouhodobě. Děti se rychle adaptovaly. Matka nastoupila protialkoholní léčbu. Poté byla 

nařízena ústavní výchova na dobu 18. ti měsíců. Matka předložila lékařské zprávy, zatím je 

stabilizovaná, léčbu dodržuje. Po ústavním léčení si chce děti brát na víkendy a prázdniny. 

Otec nespolupracuje.   

17. Nezletilé dítě S., nar. 2010 

O nezletilou se OSPOD zajímá opakovaně od jejího narození. Matka je závislá na 

OPL, konkrétně na pervitinu. V souvislosti s tím byla opakovaně odsouzena i 

k nepodmíněným trestům za distribuci pervitinu. Léčbu odmítala, opakovaně podepsala revers 

z ústavního léčení. Nezletilá byla ve dvou letech v roce 2012 svěřena mateřské babičce, když 

otec byl ve vazbě a poté ve výkonu trestu odnětí svobody. Vzhledem k nedostatečné péči bylo 

dítě předáno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do dětského centra. Otec při 

nařízení ústavní výchovy byl vyslechnut dožádaným soudem v místě nápravného zařízení, 

když uvedl, že ihned po návratu z vězení bude žádat o svěření dítěte a vytvoří si podmínky.  

Otec se na nezletilou dotazoval, telefonoval, po svém propuštění z výkonu trestu ji i 

pravidelně v dětském centru navštěvoval. Nezletilá v rámci tzv. hostitelské péče byla předána 

pěstounské rodině, která byla vytipována krajským úřadem. Rozhodnutí o předpěstounské 

péči nebylo vydáno. Otec začal budoucí pěstounskou rodinu kontaktovat, když žádal o styk 

s nezletilou. (nikoliv návrhem soudu). Požádal také soud o svěření dítěte do své péče. 

Budoucí pěstouni nechtěli vyčkat na rozhodnutí soudu a také snášet návštěvy otce ve své 

rodině. Nezletilou necitlivě odvezli do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, i když u 

nich pobývala již tři měsíce, místo, aby ji ponechali v domácím prostředí a vyčkali rozhodnutí 

soudu a předali ji případně otci přímo. Tím se nezletilá ocitla opětovně v dalším, již čtvrtém 

prostředí v poměrně krátké době. OSPOD okamžitě v průběhu několika hodin zjistil 

podmínky u otce, které překvapivě nebyly tak nepříznivými, tudíž soud rozhodl předběžným 

opatřením o předání dítěte otci. V řízení o zrušení ústavní výchovy již bylo konstatováno, že 

otec si podmínky k převzetí dítěte vytvořil, nezletilá se částečně adaptovala, byť zprvu 

tesknila po pěstounské rodině, kde si již začala vytvářet vazby. Vzhledem k prokázané 

 minulosti otce ( výkon trestu, zneužívání OPL, neuspořádané vztahy) jsem navrhovala uložit 

dohled nad nezletilou  i s ohledem na  nezkušenost otce s péčí o malé dítě, který soud prvního 
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stupně neuložil, byť otec s OSPOD neformálně spolupracoval. Krajský soud mému odvolání 

vyhověl, když dohled nad nezletilou nařídil. Nezletilá je nadále v jeho péči.  

 18. Nezletilé děti T., nar. 1997, 2008  

Oba dva chlapci se narodili jako poslední ze čtyř dětí matce zneužívající alkohol 

podprůměrných rozumových schopností. Rodina byla dlouhodobě sledována. I nad staršími 

dcerami byl nařízen dohled. Otec nadužívá alkohol, matka rovněž. V roce 2007 a v roce 2008 

sousedé několikrát upozorňovali sociální odbor a policii na křik, hluk, bouchání, pláč 

v nočních hodinách. Matka nezvládá své výbuchy vzteku, má konflikty s nájemníky, chodí 

podnapilá. Tyto problémy se soustavně opakovaly a vracely. Matce byla nabídnuta terénní 

sociální služba, každé ráno ji navštěvovala sociální pracovnice a připravovala nejmladší dítě 

do předškolního zařízení, pomáhala s organizací domácnosti, matka se stabilizovala. Tato 

konkrétní sociální pracovnice s rodinou pracuje již dvacet let. Po nějaké době nebyla tato 

intervence nutná. Na jaře roku 2012 situace gradovala, matka chodila žebrat, děti vypadaly 

zanedbaně, nejmladší dítě mělo na tělo a obličeji modřiny, hygiena byla na neúnosné úrovni, 

jak informovalo i předškolní zařízení. Opětovně došlo k návštěvám stejné sociální pracovnice 

v rodině. Matka nezvládá hospodaření v domácnosti a nakládání s finančními prostředky 

konzumuje denně alkohol. Rozsudkem soudu v únoru 2013 bylo rozhodnuto o stanovení 

dohledu nad dětmi, matce bylo uloženo důrazné napomenutí. Přesně rok poté podává OSPOD 

opětovný návrh na uložení výchovného opatření, neboť matka opětovně selhává, rodina 

neplní žádnou ze svých funkcí, 17.tiletý starší syn chodí na brigády, z nichž živí matku a 

malého bratra. Matka se nechala sankčně vyřadit z úřadu práce, když se opakovaně 

neomluveně nepřišla nahlásit na tento úřad. V důsledku této skutečnosti přišla o dávky státní 

sociální podpory, také byla vyřazena z okruhu osob společně posuzovaných na dávky pomoci 

v hmotné nouzi. Podle zpráv z místa bydliště opětovně konzumuje alkohol, sama to však 

striktně popírá. Nejmladší dítě se na veřejnosti projevuje nevhodně, vulgárně, je znát sociální 

zanedbanost. Soudem je nařízena ústavní výchova v dětském domově v místě bydliště matky 

u obou sourozenců, neboť matka přišla o bydlení a žije s otcem dětí v maringotce. Dětský 

domov je se speciální školou, kam již chodilo devět let starší dítě, mladší dítě zůstane ve 

stejném předškolním zařízení, sourozenci obývají stejný pokoj. 

19. Nezletilé dítě T., nar. 2011 

Toto dítě je vnukem matky dětí shora uvedených, synem její nejstarší dcery. Nezletilý 

byl ve věku 18 měsíců hospitalizován v nemocnici, když ošetřující pediatr i dětské oddělení 

shodně navrhlo po ukončení léčby umístit nezletilého v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc (podezření na suspektní týrání). Na základě následného šetření orgánů činných 
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v trestním řízení a zpráv OSPOD bylo zjištěno, že se matka k nezletilému dítěti nevhodně 

chovala, ohrožovala je na zdraví, nevytvořila mu podmínky vhodné pro jeho další vývoj, 

fyzicky je napadala i údery do hlavičky, selhávala ve svých rodičovských povinnostech, když 

na tyto skutečnosti upozorňovala i její rodina. Již předtím byla matka opakovaně šetřena 

policií v důsledku nevhodného chování, opakovaně byla značně opilá.  

Dítě bylo matce odebráno a umístěno v dětském centru, v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, za měsíc bylo převezeno blíže bydlišti matky. Matce byla nabídnuta a 

zajištěna sociální rehabilitace formou pobytu v tomto zařízení. Matka selhávala, nedodržovala 

léčebný program, nedokázala se o syna starat, nakonec zařízení opustila. Vzhledem 

k určitému nestandardnímu chování matky byla přibrána znalkyně z oboru psychiatrie, které u 

matky konstatovala abusus alkoholu, duševní poruchu v pásmu lehké mentální retardace 

s poruchami chování ve smyslu impulzivity, afektivních raptů, emoční nestability s tendencí 

k verbální i brachiální agresivitě. Uvedená duševní porucha v kombinaci s alkoholem 

způsobila podstatně snížené rozpoznávací schopnosti a vymizelé ovládací schopnosti. 

Znalkyně uzavřela, že pobyt matky na svobodě je rizikový a vyžaduje ochranné léčení 

ústavní, není schopna vychovávat své dítě, ani o ně vzhledem k jejímu mentálnímu deficitu 

pečovat vzhledem ke škodlivému abusu alkoholu a k těžké poruše chování vzhledem se 

sklonem k agresi. Z tohoto důvodu jsem trestní stíhání matky zastavila a navrhla jsem soudu 

matce uložit ústavní psychiatrické léčení. Současně jsem podala návrh na pozastavení 

rodičovské odpovědnosti matky, když neznámý otec nebyl v rodném listu uveden. 

V opatrovnickém řízení byl předpoklad, že matka se začne léčit, přijme nabízenou pomoc, tj. 

sociální bydlení, sociální rehabilitaci, zařídí si dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní 

sociální podpory, což se nestalo, nevyužila žádnou z forem nabízené pomoci. V době řízení 

byl však skutkový stav odlišný. V řízení matku zastupoval procesní opatrovník z řad advokátů 

ustanovený soudem. Matka nezletilého nenavštěvovala, nedotazovala se na jeho stav, 

nekontaktovala sociální pracovnice, které od dětství znala, nehradila ošetřovné. Důvody 

jednání matky tak nebyly jenom objektivního, ale i subjektivního charakteru, kdy matka o dítě 

soustavně nejeví žádný zájem a nezměnila svůj přístup a své poměry tak, aby nezletilého 

mohla převzít.  

Proto jsem změnila svůj návrh tak, že je možno zbavit ji rodičovské odpovědnosti 

(tehdy dle zor ust. § 44 odst. 1 původně, změněno na odst. 3, když odst. 4 by bylo možno 

uplatnit v případně pravomocného odsouzení, trestní stíhání však bylo pro nepříčetnost matky 

zastaveno).I podle ustálené judikatury se k tomuto nejpřísnějšímu zásahu do rodičovské 

odpovědnosti přistoupí, když rodiče hrubým způsobem zneužívají svou rodičovskou 
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odpovědnost, jednají proti zájmům dítěte, ohrožují ho, dlouhodobě neplní svá práva a 

povinnosti. Soud návrhu vyhověl, dítě bylo předáno do dětského centra, později osvojeno. 

Trestní soud matce uložil ústavní ochranné léčení, což potvrdil i soud krajský. Budoucí 

osvojitelé byli hledáni v rámci celé republiky vzhledem k současnému jevu nižších žádostí o 

osvojení. Souhlas s osvojením dával poručník dítěte soudem předtím ustanovený. 

 20. Nezletilé děti S., nar. 1998, 2001, 2004, 2010 

  Nejstarší dcera byla již v roce 1998 svěřena mateřské babičce, potom byl nad dětmi 

stanoven dohled, ostatní dvě děti jí byly svěřeny předběžným opatřením a potom i na základě 

rozsudku podle ust. § 45 zor v roce 2010, kdy namísto stabilizace poměrů došlo k jejich 

výraznému zhoršení. Důvodem bylo to, že matka konzumuje alkohol, kupuje jej 3x až 4x 

denně. Domácnost byla shledána velmi zanedbaná, nečistá, děti vykazovaly neléčené 

zdravotní obtíže, problémy byly i ve škole, s úkoly, hygienou apod. Mateřská babička se 

vyjádřila, že převezme i další dvě děti, což se stalo. Rodičům bylo uloženo napomenutí. 

Domácnost babičky i výchovný přístup byl shledán naprosto v pořádku. V roce 2010 se matce 

narodilo další dítě. OSPOD opakovaně rodinu několikrát týdně kontroloval. Opětovně však 

byly problémy s péčí o nejmladší dítě, když matka byla stíhána pro přečin ohrožování 

výchovy dítěte, neboť nezletilé nezajišťovala vhodné a podnětné výchovné prostředí, 

přiměřenou stravu odpovídající jejímu věku, hygienické a bytové podmínky, nepřiměřeně ji 

fyzicky trestala údery do celého těla, vulgárně na ni křičela, v jednom případě ji udeřila 

hlavou proti zdi, ponechala ji bez dozoru ve vaně plné vody, v důsledku čehož se nezletilá 

topila, navštěvovala s ní společně restaurační zařízení aj. V opatrovnickém řízení došlo 

k odebrání nezletilé od matky na základě předběžného opatření podle ust. § 76a o.s.ř. Podařilo 

se však nezletilou svěřit do péče sestřenice otce, která ji s manželem převzala do 

předpěstounské péče rozhodnutím OSPOD ve správním řízení, když nezletilou znala již 

z dřívější doby z návštěv otce. Spolu s nezletilou pobývala v dětském centru, poté jim byl 

OSPOD umožněn pobyt v domácím prostředí. Byli přibráni znalci z oboru zdravotnictví, 

odvětví psychiatrie a psychologie, kteří vypracovali znalecký posudek na matku se závěry 

mentální retardace, výukové a výchovné zanedbanosti, emoční a sociální nezralosti. Vykazuje 

však již rozvinutou závislost na alkoholu, chorobně podmíněná agresivita nebyla zjištěna. 

Podle znalců není schopna vykonávat práva a povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti. 

Nejmladší dítě bylo svěřeno do pěstounské péče svých příbuzných, matka byla odsouzena 

k podmíněnému trestu, podávala jsem návrh na zbavení rodičovské zodpovědnosti podle ust. 

§ 44 odst. 4 zor, kterému bylo soudem vyhověno. Nezletilá byla pěstouny osvojena.  
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21.Nezletilé dítě P.O.L., nar. 2009 

Nezletilé dítě se narodilo v roce 2009 bulharským občanům, kteří jsou zaměstnáni 

v ČR přes zprostředkovatelskou agenturu. Oba dva rodiče dítěte byli ve svých původních 

manželských svazcích v Bulharsku, byť zde vedli již dva roky společnou domácnost. Po 

porodu matka nezletilého nechala v porodnici, byla rozhodnuta dát souhlas s osvojením 

nezletilého. Dítě bylo přemístěno do dětského domova. Soudem bylo prodlužováno předběžné 

opatření o umístění nezletilého, soud také zahájil řízení o určení jeho jména. Vlastní jednání 

však bylo nařízeno až 12 měsíců po narození nezletilého, aniž by matka byla vyslechnuta. 

Bylo také nutno vyslechnout matrikového otce, který žije v Bulharsku, jemuž o narození 

dítěte nebylo nic známo. I přes tuto skutečnost existovaly však v soudním řízení značné 

průtahy. Vzhledem k tomu, že matka nezletilého, nezletilý sám, biologický i matrikový otec 

jsou občany BR, bylo nutno věc rozhodnout podle práva BR, neboť nebylo možno aplikovat 

Haagskou úmluvu č.141/2001 Sb., když nebylo zjištěno, že by mezi ČR a BR byla uzavřena 

dvoustranná dohoda týkající se dětí mající obvyklé bydliště v některém z těchto států. Proto 

soud rozhodoval ve smyslu dvoustranné dohody uzavřené mezi oběma státy a to dle smlouvy 

o právní pomoci o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, která 

byla vyhlášena pod č. 3/1978 Sb., když rozhodným právem v otázce výchovy a výchovného 

opatření je hmotné právo bulharské. Okresní soud nařídil ústavní výchovu podle bulharského 

zákona o ochraně dítěte, když se podle jeho názoru jedná o dítě v nebezpečí, kterému musí 

být zajištěna zvláštní ochrana ubytování mimo vlastní rodinu, což je však posledním 

opatřením, kdy již byly všechny možnosti vyčerpány. Matka při jednání však změnila svůj 

postoj, kdy žádá dítě svěřit do své péče, je schopna vytvořit vhodné podmínky pro nezletilého 

v rodinném prostředí. Její situace byla tak zapříčiněna neznalostí práva ČR, jejím postavením 

v rámci zprostředkovatelské agentury i cizímu prostředí včetně neznalosti jazyka. Proti 

nařízení ústavní výchovy jsem se odvolala, matka také. Argumentovala jsem čl. 2 a čl. 9 

Úmluvy o právech dítěte, kterou Bulharsko ratifikovalo 3. 6. 1991. Matka si velmi brzy 

opatřila všechny věci pro převzetí nezletilého, zajistila mu pediatra, měla nárok na rodičovský 

příspěvek, aj. Ihned po soudním řízení nezletilého matka navštěvovala spolu s jeho 

biologickým otcem. I když byl nezletilý poněkud ostýchavý, reagoval na své rodiče vstřícně, 

úsměvem a snahou po kontaktních aktivitách. Dětskými sestrami bylo potom sděleno, že 

matku rozpoznal, jakmile promluvila. Odvolací soud mému odvolání vyhověl, když ještě 

předtím zrušil předběžné opatření o umístění nezletilého v dětském domově. V mezidobí, než 

odvolací soud rozhodoval, matka prokázala, že se o nezletilého umí postarat a vytvořit mu 

rodinné zázemí.  


