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Úvod

Absolventská práce má za cíl objasnit informace ohledně systému náhradní 
rodinné péče v ČR se zaměřením na pěstounskou péči. Myslím si, že je důležité se 
této problematice věnovat, jelikož informace zabývající se  oblastí náhradní rodin-
né péče, nejsou komplexně pro běžné občany dostupné, ani pro ty občany, kteří 
potřebné informace hledají a  potřebují. Jaké jsou znalosti a názory laické veřejnosti 
na pěstounskou péči?

K napsání  práce mě inspirovala neinformovanost běžné veřejnosti, ale také to, 
že  publikace zabývající se touto problematikou nejsou dostupné a jsou-li, pak jsou 
staré několik let a bývají tedy již neaktuální, v různých zdrojích se objevují informace 
mylné, nebo zkrátka neúplné. Mnoho žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné 
péče nemá, nebo není kde poznatky hledat.

Proto považujte následující kapitoly, jako prvotní zprávy o možných způsobech 
pomoci dítěti, které se z různých důvodů ocitlo bez vlastního domova, zázemí a jisto-
ty. Staletími ověřeným, citlivým a osvědčeným způsobem pomoci je nalezení nové 
(náhradní) rodiny, která dítěti zajistí uspokojení jeho základních zdravotních, sociál-
ních a psychických potřeb. Za každé dítě zodpovídá jeho zákonný zástupce, většinou 
jeho rodiče. Pokud rodič v roli zákonného zástupce nebo v roli vychovatele selže, 
musí zájem těchto dětí obhajovat někdo jiný. Právě proto je role těch, kteří zastupují 
děti, jež nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, velice důležitým a nelehkým posláním. 
Jejich cílem by mělo být zajistit opuštěným dětem život v prostředí, které se nejvíce 
vlastní rodině podobá, a tím je „nová“ rodina osvojitelská (adoptivní) či pěstounská. 
Tento postup má svá pravidla. Na počátku je období příprav, prověřování a posu-
zování budoucích osvojitelů či pěstounů. Právě na výběru nejvhodnější rodiny pro 
konkrétní dítě závisí další život ohroženého dítěte.

K přijímání opuštěných dětí do nových (náhradních) rodin docházelo již odedávna. 
Byla to praxe běžně užívaná mnoha kulturami. Slovo adopce znamenalo původně 
„vyvoliti“, tedy děti byly svými novými rodiči vyvoleny. Dnes je tomu naopak – pro 
opuštěné děti jsou vybíráni noví (náhradní) rodiče. 

Práce má za cíl uvést ucelené  informace o systému náhradní rodinné péče v ČR  
se zaměřením na pěstounskou péči a také má pomoci    nejen žadatelům o náhradní 
rodinnou péči, ale i běžným občanům, které  problematika náhradní rodinné péče 
zajímá.

Uvědomuji si, že  práce je psána pravděpodobně před  účinností velké novely 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ale vzhledem k tomu, že tato 
novela byla několikrát odložena, rozhodla jsem se přesto  práci napsat.

Odborné poznatky chci získat nejen z odborné literatury, ale také z internetových 
článků, odkazů. Dále budu čerpat ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 
pozdějších předpisů a jiných odborných publikací.
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1 Cíl absolventské práce

 1.1 Hlavní cíl
Hlavním cílem absolventské práce je popsat systém náhradní rodinné péče v ČR 

se zaměřením na pěstounskou péči. 

 1.2 Dílčí cíle
 Zjistit názory a znalosti laické veřejnosti na pěstounskou péči.
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2 Teoretická část

 2.1  Legislativa
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
Zákon o 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů  
Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti Nový Občanský Zákoník 89/2012, ve kterém nalezne-

me všechny informace z oblasti náhradní rodinné péče. Tímto byl zrušen zákon
o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 2.2 Pojem náhradní rodinná péče
Jedná se o péči, kdy je osiřelé dítě vychováno v nové rodině, která se co nej-

více přibližuje přirozenému rodinnému prostředí. Cílem je zajistit opuštěným dětem
období trvalé nebo dlouhodobé péče mimo jejich vlastní rodiny. (Radvanová,
S., Koluchová, J., Dunovský, J., 1980)

Bubleová a kol. – Středisko náhradní rodinné péče (2013) uvádí, že v České repub-
lice je stále hodně dětí, které nemohou žít ve vlastní rodině a svůj život musí strávit 
v ústavním zařízení. Česká republika patří mezi státy  EU s nejvyšším počtem těchto 
dětí. Na rozdíl od ostatních zemí převažuje u nás ústavní péče nad péčí rodinnou.

Je přirozené, že po narození o děti pečují jejich rodiče. Uspokojují jejich základ-
ní bio – psycho – sociální potřeby, milují je, opatrují a hýčkají. Stále se však set-
káváme s rodiči, kteří se z nejrůznějších důvodů nechtějí, nemohou nebo neumějí
o své děti starat. Děti z těchto důvodů přicházejí o své pevné zázemí, jistotu, bezpečí 
a lásku. V  určitých případech rodiče opouštějí své děti, důvody k tomu mohou mít 
různorodé: nemoc, lhostejnost, pohodlí, neschopnost, neuspořádaný život, pobyt
v nápravném zařízení, psychické poruchy apod. Takové rodiny pak nejsou schopny 
vykonávat své rodičovské role a zabezpečit příznivé výchovné prostředí svým dětem. 
V odborné literatuře je uvedený  jev označován termínem sociální osiření. Zatím co 
o skutečné sirotky se většinou postará širší příbuzenstvo, je sociálně osiřelých dětí 
stále mnoho. V daných případech nezbývá jiná alternativa, než aby společnost toto  
závažné znevýhodnění kompenzovala, aby zaplnila vzniklé „rodinné vakuum“, úlohu 
rodiny pak musí převzít náhradní výchovná péče a zabezpečit tak výchovu dítěte.
(www.nahradnirodina.cz, 16)

V odborné literatuře je náhradní rodinná péče defi nována následovně: Náhradní 
rodinná péče je souhrnné označení pro všechny druhy nekolektivní péče o děti,
o které se z nejrůznějších důvodů nemohou starat biologičtí rodiče. (Nožířová J., 
2012, s. 11.)

V současné době systém náhradní rodinné péče pouze ojediněle řeší případy 
skutečně osiřelých dětí, kterým oba rodiče nebo jeden z nich zemřel. V naprosté 
většině se setkáváme s životními osudy sociálně osiřelých dětí, které mají matku
a otce nebo alespoň jednoho z nich, ale Ti se nemohou, nechtějí nebo neumějí sta-
rat. Ve všech těchto případech jsou děti přednostně svěřovány do péče širší rodiny 
nebo do péče osob, které dítě zná. Teprve druhou volbou je vždy hledání osob, které 
dítě nezná a které jsou ochotny a schopny dítě přijmout do své rodiny. (Bubleová, V., 
Vránová, L., Vávrová A., Frantíková, J., 2011, s. 39)
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 2.3 Typy náhradní rodinné péče

  2.3.1 Péče jiné fyzické osoby než rodiče
 Určitou alternativou, kterou zákon o rodině upravuje v § 45, je svěření dítěte do 
péče jiné fyzické osoby než rodiče, o kterém může soud rozhodnout, vyžaduje-li to 
zájem dítěte a fyzická osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením 
dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému.
(www.mpsv.cz, 15)

   2.3.1.1 Podmínky pro svěření dítěte do péče jiné osoby jsou:
a) svěření do péče  jiné osoby než rodiče je v zájmu dítěte,
b) tato osoba se svěřením do své péče souhlasí,
c) osoba musí poskytovat záruku zdárné výchovy dítěte.

   2.3.1.2 Práva a povinnosti pečující osoby
 Pečuje o dítě a vychovává je, jeho práva a povinnosti jsou vymezeny soudním 
rozhodnutím.

   2.3.1.3 Práva a povinnosti rodičů
 Trvá vyživovací povinnost, rodičovská odpovědnost je vymezena soudním rozhod-
nutím v tom rozsahu, v jakém právo a povinnost pečovat o dítě a další práva a povin-
nosti přešly na jinou osobu. (Bubleová, V., Vránová, L., Vávrová, A., Frantíková, J., 
2011, s. 42)

  2.3.2 Poručenství s péčí
Situace, kdy:
– oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli
– byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti
– výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven 
– nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu
zákon o rodině dané situace řeší ustanovením poručníka, který bude nezletilé dítě 
vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo rodičů (§ 7 zákona o rodině).

Pokud soudem ustanovený poručník bude o dítě osobně pečovat a naplňovat 
všechny složky rodičovské zodpovědnosti, nastupuje namísto rodičů téměř v celém 
rozsahu. Pak je možné řadit poručenství do forem náhradní výchovy, a to do forem 
náhradní rodinné péče. V případě osobní péče o dítě jsou poručník i dítě (poručenec) 
zabezpečeni dávkami pěstounské péče za stejných podmínek jako pěstoun a dítě 
svěřené do pěstounské péče.

Jestliže to není v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem především 
toho, koho doporučili rodiče a pokud nebyl takto nikdo doporučen, má soud ustano-
vit poručníkem někoho z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, 
popřípadě jinou fyzickou osobu. Poručníkem mohou být ustanoveni i manželé.

Nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem 
orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud 
se ustanovený poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte
a v jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 79 odst. 2 zákona o rodině 
a § 17 písm. b) zákona o sociálně-právní ochraně dětí).
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   2.3.2.1 Práva a povinnosti poručníka
Na vztahy poručníka a dítěte se přiměřeně vztahují ustanovení o právech a povin-

nostech rodičů a dětí, funkce poručníka ale nezakládá poručníkovi vyživovací povinnost 
vůči dítěti (§ 81 zákona o rodině).

Poručník odpovídá soudu za řádné plnění funkce poručníka a podléhá jeho pravi-
delnému dozoru. Zejména je povinen podávat soudu zprávy o osobě poručence
a předkládat účty ze správy jeho jmění. Soud však může poručníka zprostit této povin-
nosti, pokud výnosy nepřesahují náklady na výchovu a výživu poručence. Soud může 
také poručníkovi přiznat na jeho žádost přiměřenou odměnu ze jmění dítěte, pokud je 
správa jmění spojena se značnou námahou.

Poručník, který o dítě osobně pečuje, má obdobná práva a povinnosti jako pěstoun 
a také uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče. Poručník je povinen nejdéle do 
dvou měsíců po skončení svého poručenství předložit soudu závěrečný účet ze správy 
jmění dítěte, soud však může poručníka této povinnosti zprostit. Jakékoli rozhod-
nutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudem. Pokud 
poručník nechce poručenství dále vykonávat, soud jej této funkce zprostí. Totéž platí, 
pokud se poručník stane pro výkon poručenství nezpůsobilý nebo porušuje svoje 
povinnosti, které jako poručník vůči dítěti má. V případě, že poručníky jsou manželé, 
kteří se hodlají rozvést, soud musí vždy posoudit, zda je v zájmu dítěte, aby tuto funk-
ci vykonávali nadále oba rozvedení manželé. Pokud to není vhodné, soud jednoho 
z rozvádějících se manželů poručenství zprostí. (www.mpsv.cz, 15)

  2.3.3 Osvojení (adopce)
Zákon o rodině uvádí, že osvojení vzniká mezi osvojitelem a osvojeným dítětem. 

Osvojitelé mají stejnou rodičovskou zodpovědnost jako při výchově vlastního dítěte. 
Hlavním posláním osvojení je nahradit nezletilému dítěti chybějící rodinné prostředí. 
(www.zakonyprolidi.cz, 19)

Adopce neboli osvojení je v České republice nejčastěji realizovaná forma náhrad-
ní rodinné péče. Osvojitelé získávají shodná práva a povinnosti jako mají biologičtí 
rodiče ke svým dětem. (Gabriel, Z., Novák, T., 2008)

Psychologický slovník defi nuje osvojení jako „přijetí dítěte za vlastní adoptivními 
rodiči“. (Nožířová, J., 2012, s. 12.)

Je to forma náhradní rodinné péče, která je garantovaná státem a jejíž právní úpra-
va je ustanovena v Zákoně o rodině §63 – §77. Touto formou péče se z osvojitelů 
stávají právoplatní rodiče opuštěného dítěte se všemi právy a povinnostmi, starostmi 
i radostmi. (Kolektiv autorů MindSoft s. r. o., 2008, 8)

   2.3.3.1 Podmínky pro osvojitele
Osvojiteli se mohou stát pouze zletilé fyzické osoby, které způsobem svého života 

zaručují, že osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti. 
Osvojitelem se může stát i osamělá osoba. 
Osvojitelem nemůže být ten, kdo má omezenou způsobilost k právním úkonům.
Podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů by měl být 

mezi osvojitelem a osvojencem přiměřený věkový rozdíl. V praxi se setkáváme s ná-
zory, že by věkový rozdíl mezi osvojitelem a osvojencem neměl být nižší než 25 let
a neměl by být vyšší než 40 let.

Podle ustálené soudní praxe není možné osvojení v pokolení přímém a osvojení souro-
zencem. Závisí však na rozhodnutí soudu, zda by adopce byla ku prospěchu dítěte.

Společně mohou osvojit dítě jen manželé, chce-li však dítě osvojit jen jeden
z manželů, musí mít souhlas druhého manžela. V případě soužití druha a družky může 
dítě osvojit jen jeden z nich. 
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Osvojitelem se také může stát ten:
– kdo žije sám
– žije ve vztahu bez uzavření manželství
– může mít vlastní děti
– má vlastní děti
– má další děti přijaté do náhradní rodinné péče
– je ve středním věku a má přiměřené představy o věku dítěte, které chce
 do péče přijmout
– má zdravotní problémy, ale jeho zdravotní stav má dobrou prognózu
 a nijak neomezuje výchovné či pečovatelské schopnosti
(Bubleová, V., Vránová, L., Vávrová, A., Frantíková, J., 2011, s. 42, 43)

   2.3.3.2 Podmínky pro osvojení dítěte
Osvojit lze jen nezletilé dítě, a to jen je-li mu osvojení ku prospěchu.

Dítě lze osvojit: 
a) se souhlasem rodičů dítěte
 Souhlas rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci dítěte může být dán ke konkrét-
 ním žadatelům o osvojení (adresný souhlas), nebo k určitým osvojitelům (blanke-
 tový souhlas). Souhlas může být dán nejdříve šest týdnů po narození dítěte.
 – adresný souhlas může být odvolán do nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení
 – blanketový souhlas musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před
  soudem nebo obecním úřadem s rozšířenou působností. Souhlas lze
  odvolat pouze do nabytí právní moci o rozhodnutí budoucích osvojitelů

b) se souhlasem jiného zákonného zástupce než rodiče 
 – pokud rodiče dítěte zemřeli
 – pokud byli rodiče zbavení způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu
  na základě rozhodnutí soudu
 – pokud byli rodiče zbaveni soudem rodičovské zodpovědnosti

c) pokud soud rozhodl o nezájmu rodičů
 Ze zákona o rodině vyplývá, že není třeba souhlasu rodičů s osvojením po
 předchozím upozornění orgánu sociálněprávní ochrany dětí a to v případě,
 že rodiče po dobu šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě
 (pravidelně ho nenavštěvovali, neplnili dobrovolně svou vyživovací povinnost vůči
 dítěti, nesnažili si upravit své sociální a rodinné poměry, tak aby o dítě mohli převzít
 do své  péče). Po dobu dvou měsíců od narození dítěte rodiče neprojevovali žádný
 zájem (ačkoliv jim nebránila žádná překážka).

Ustanovení o nezájmu se vztahují i na nezletilé rodiče. O nezájmu rodičů 
rozhoduje soud v samostatném řízení, jehož je rodič účastníkem. Toto řízení se 
zahajuje na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jako opatrovníka dítěte, 
popřípadě na návrh druhého rodiče (jde zejména o situace rozvedených manželů). 
Soud rozhoduje podle stavu ke dni podání návrhu. K zájmu rodiče projevenému 
po podání návrhu se nepřihlíží. Řízení o osvojení může být zahájeno až poté, 
kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů
s osvojením. (Bubleová, V., Vránová, L., Vávrová, A., Frantíková, J., 2011, s. 8)
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   2.3.3.3 Předadopční péče
Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě po dobu nejméně tří měsíců 

v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklad (tzv. předadopční nebo prozatimní 
péče) § 69 odst. 1 zákona o rodině 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jestliže budoucí osvojitel o dítě před osvojením již pečoval na základě pěstounské 
nebo poručenské péče nebo na základě svěření dítěte do výchovy, podmínka 
předadopční péče před osvojením se nevyžaduje, pokud osobní péče budoucího 
osvojitele trvala alespoň tři měsíce § 69 odst. 3 zákona o rodině 94/1963 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

To platí i v případě, že by budoucí osvojitel o dítě nejméně tři měsíce osobně 
pečoval jen fakticky, bez úředního rozhodnutí, např. pokud by se ujal ztraceného 
dítěte nebo pečoval o dítě, které mu rodiče původně svěřili jen na krátkou dobu apod.

Je-li dítě v ústavu, ať již na základě soudního rozhodnutí, nebo jen z vůle rodičů, 
může o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů rozhodnout pouze orgán sociálně-
právní ochrany dětí. Pokud dítě není v ústavu, ale například u rodičů, u příbuzných 
nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (např. Klokánek FOD), jsou 
oprávněni o svěření dítěte do předadopční péče rozhodnout pouze rodiče (nikoli však 
nezletilí) nebo jiní zákonní zástupci (poručník). Z této právní úpravy vychází tzv. přímá 
adopce (§ 69 odst. 2). (www.fod.cz, 14)

   2.3.3.4 Osvojení zrušitelné a nezrušitelné
Zákon o rodině rozeznává dva druhy osvojení: 

a) osvojení zrušitelné: 
 zrušitelné osvojení může soud z vážných důvodů zrušit na návrh osvojence nebo 
 osvojitele. Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi
 osvojencem a jeho původní rodinou a osvojenec získává zpět své dřívější příjmení. 
                                                                                                                        
b) osvojení nezrušitelné
 nezrušitelně mohou osvojit dítě pouze manželé, nebo jeden z manželů, který žije
 s některým z rodičů dítěte v manželství, a nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo
 osvojiteli dítěte. Výjimečně může takto osvojit dítě i osamělá osoba za předpokladu, 
 že jsou jinak splněny zákonné podmínky a osvojení bude ku prospěchu dítěte. 
 V takovém případě soud též rozhodne, aby byl z matriky vypuštěn zápis o druhém
 rodiči dítěte (§ 74 zákona o rodině). O nezrušitelném osvojení může soud rozhod-
 nout jen u dítěte, které je starší 1 roku věku. (www.mpsv.cz, 15)

Osvojení zrušitelné, nazývané též „osvojení I. stupně“ či „osvojení prosté“: 
zrušitelně lze osvojit dítě bez ohledu na věk, tj. ihned po uplynutí tříměsíční předadopční 
péče, v případě novorozenců tedy již ve třech měsících, v případě zrušitelného osvojení 
zůstávají v matrice i v rodném listě dítěte zapsáni jeho původní rodiče, zrušitelné osvo-
jení, jak patrno z jeho názvu, lze zrušit, avšak jen ze závažných důvodů. Návrh na zrušení 
osvojení může podat pouze osvojitel nebo zletilý osvojenec § 73 odst. 1 zákona o rodině 
94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná 
práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou. Osvojenec nabývá opět 
svého dřívějšího příjmení § 73 odst. 2 zákona o rodině 94/1963 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Osvojení nezrušitelné, nazývané též “osvojení II. stupně” či “osvojení plné”:
nezrušitelně lze osvojit jen dítě starší jednoho roku, nezrušitelné osvojení, jak patrno 
z jeho názvu, nelze zrušit. Pokud osvojitelé nemohou nebo nechtějí o nezrušitelně 
osvojené dítě osobně pečovat, mají stejné možnosti jako v případě vlastního dítěte 
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(svěření dítěte do jiné náhradní rodiny, do zařízení pro děti vyžadující okamžitou po-
moc nebo v krajním případě do ústavní výchovy), v případě nezrušitelného osvojení 
jsou osvojitelé zapsáni v matrice i v rodném listě dítěte namísto původních rodičů.

Pokud dítě nezrušitelně osvojí osamělá osoba, je z matriky i z rodného listu 
vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte (používá se termín „neuveden“).

V matrice zápis o původních rodičích vždy zůstává v poznámce. Zletilé osvojené 
dítě má právo do matriky nahlédnout.

Nezrušitelně lze po roce věku osvojit i dítě, které bylo předtím osvojeno zrušitelně, 
a to až do dovršení jeho zletilosti. V praxi jsou novorozenci poměrně často osvojováni 
nejprve zrušitelně a po dosažení jednoho roku věku nezrušitelně. (www.fod.cz, 14)

   2.3.3.5 Příjmení a jména osvojovaného dítěte
Osvojením získává dítě příjmení osvojitele. Společný osvojenec manželů má 

příjmení určené jako ostatní děti manželů. (Bubleová, V., Vránová, L., Vávrová, A., 
Frantíková, J., 2011, s. 48)

   2.3.3.6 Anonymita osvojení
V České Republice je realizováno osvojení jako anonymní, rodiče nejsou účastníky 

řízení o osvojení a totožnost osvojitelů jim není známa a to v případě:
a) rodiče dítěte dali po šesti týdnech od narození souhlas s osvojením 
b) soud rozhodl o nezájmu rodičů
c) rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, nebo nemají způsobilost k právním 
 úkonům v plném rozsahu

Účel anonymity osvojení je především v zájmu dítěte, a to v případech, kdyby hro-
zilo nebezpečí nevhodného zasahování rodičů do výchovy, nebo vydírání či napadání 
osvojitelů. (www.náhradnirodina.cz., 16)

   2.3.3.7 Souhlas dítěte s osvojením
Může-li dítě posoudit dosah osvojení, je také třeba jeho souhlasu. (Bubleová, V., 

Vránová, L., Vávrová, A., Frantíková, J., 2011, s. 45)

   2.3.3.8 Proces zprostředkování adopce
Zprostředkování adopce upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí ve znění pozdějších předpisů. Z toho zákona vyplývá, že proces zprostředkování 
osvojení zajišťuje vyhledání osoby či rodiny, která by dítě přijala do náhradní rodinné 
péče. (Bubleová, V., Vránová, L., Vávrová, A., Frantíková, J., 2011, s. 47)
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  2.3.4 Pěstounská péče
Pěstounská péče je podle zákona 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 

státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje hmotné zabezpečení 
dítěte  a přiměřenou odměnu těm, které dítě přijali. (Matějček, Z. ed., 2002, s. 15)

Uplatňuje  se zejména v případech, kdy děti nemohou být z nějakého důvodu  
vychovávány biologickými rodiči. Zároveň zůstávají zachovány vazby mezi dítětem
a jeho vlastními rodiči. (www.rozumacit.cz, 20)

Pěstoun má právo zastupovat dítě a spra vovat jeho záležitosti jen v běžných 
věcech. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí 
požádat o souhlas zákonného zástup ce dítěte, případně soud. Mezi pěstounem
a dítětem ze zákona nevzniká takový poměr jako je mezi rodiči a dítětem.

Pěstounem se může stát příbuzný dítěte nebo dítěti blízká osoba anebo osoba 
dítěti neznámá, u osob neznámých probíhá proces tzv. zprostřed kování.

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud může také rozhod nout 
o zrušení pěstounské péče. Může tak učinit pouze ze závažných důvodů, vždy ale 
musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun. Pěs tounská péče 
zaniká dosažením zletilosti dítěte. 

Pokud se dítě připravuje na budoucí povolání, posouvá se tato hranice na dvacet 
šest let. (www.zakonyprolidi.cz, 19)

Svěření dítěte do pěstounské péče upravuje § 45a – 45d zákona o rodině, do které 
se svěřují děti, jejichž výchova není u rodičů zajištěna a zájem dítěte takové svěření 
vyžaduje. 

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte. Může být také 
zrušena, a to jen rozhodnutím soudu, který jí může zrušit jen ze závažných důvodů. 
Učiní tak vždy, jestliže o to požádá pěstoun. (www.mpsv.cz, 15)

   2.3.4.1 Podmínky pro pěstouna
Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné

pěs tounské péče manželů. Pěstounem se může stát příbuzný dítěte, nebo dítěti blízká oso-
ba, a nebo osoba dítěti neznámá. Je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost 
samo schopno vyjádřit svobodně svůj názor, je třeba před svěřením do pěstoun ské 
péče vzít na jeho názor zřetel. (Bubleová, V., Vránová, L., Frantíková, J., 2011, s. 6)

Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonává 
přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti
a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech, neboť 
toto právo nadále náleží rodičům, pokud ovšem nejsou v rodičovské zodpovědnosti 
omezeni, nebo pokud jí nejsou zbaveni nebo není její výkon pozastaven. Má-li pěstoun 
za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, 
může se domáhat rozhodnutí soudu.

   2.3.4.2 Další práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče
Novým dokumentem, který uzavírají pěstouni, je dohoda o výkonu pěstounské 

péče. Jde o úpravu práv a povinností pěstounů, které budou specifi kovány dle kon-
krétních potřeb dítěte a rodiny. (www.cijedite.cz, 10)

Upravuje § 47a odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí:
– právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče 
 o svěřené dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče po dobu,
 kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou 
 nebo při ošetřování osoby blízké, při narození dítěte, při vyřizování nezbytných
 osobních záležitostí, při úmrtí osoby blízké
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– právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě 
 nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů 
 v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let
– právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné
 pomoci alespoň jednou za 6 měsíců
– právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si 
 znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě
– právo na pomoc při plnění povinností podle písmene h), včetně pomoci při 
 zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění 
 asistence při tomto styku
– povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě
 v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
– povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče
 a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí
– v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet
 a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči
 a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím
 nestanoví jinak. (www.mpsv.cz, 15)

   2.3.4.3 Typy pěstounské péče
Zákon rozlišuje 2 druhy pěstounské péče – osoba pečující a osoba v evidenci.

– Osoba pečující o dítě nějakou formou již pečuje (např. poručník) a není to na
 přechodnou dobu.
– Osoba v evidenci je fyzická osoba vedená v evidenci osob, které mohou vykonávat 
 pěstounskou péči na přechodnou dobu. (www.fi nexpert.cz, 12)

Do pěstounské péče byly do roku 2000 svěřovány děti, u kterých byla splněna 
podmínka, že „jejich výchova u rodičů není zajištěna z příčin, které budou zřejmě 
dlouhodobé“. Tuto formulaci obsahoval zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči.
Od 1. dubna 2000 byla právní úprava pěstounské péče přesunuta do zákona 
č.94/1963 o rodině ve znění pozdějších předpisů (§ 45a a násl.) a uvedená podmínka 
byla vypuštěna. 

Do pěstounské péče tedy mohou být a také jsou svěřovány děti, jejichž výcho-
va u rodičů není zajištěna, ať již dlouhodobě, nebo krátkodobě. Tato právní úpra-
va již plně odpovídá základnímu pravidlu, podle kterého má náhradní rodinná péče 
přednost před ústavní výchovou. Zákon o rodině v § 46 stanoví: „Před na řízením 
ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní 
rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
které mají přednost před výchovou ústavní.“

Souhlasu rodičů se svěřením dítěte do péče budoucích pěstounů (do tzv. před-
pěstounské péče) není potřeba, je li dítě v ústavní výchově nebo v zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu. U dětí, které nemají sou dem 
nařízenou ústavní výchovu, je souhlasu rodičů se svěřením do předpěs tounské péče 
třeba, a to i když je dítě v péči rodičů i v péči ústavu na žá dost rodičů. K tomu, aby 
byla zachována platnost rozhodnutí o předpěstounské péči, je třeba do tří měsíců od 
právní moci tohoto rozhodnutí u soudu zahájit podáním návrhu řízení o svěření dítěte 
do pěstounské péče (§ 45b zákona o rodině). (Bubleová, V., Vránová, L., Frantíková, 
J., 2011, s. 7)

   2.3.4.4 Předpěstounská péče
Je-li dítě z rozhodnutí soudu v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu, může být před rozhodnutím 
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soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dočasně svěřeno rozhodnutím orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem 
a splňuje zákonem stanovené podmínky; obdobně může být do péče budoucích 
pěstounů svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově, pokud rodiče s pěstounskou 
péčí souhlasí. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí u soudu 
zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí o dočasném svěření 
dítěte pozbude právní účinky. (www.mpsv.cz, 15)

   2.3.4.5 Zvláštní institut pěstounské péče na přechodnou dobu
Od 1. června 2006 byla právní úprava pěstounské péče doplněna ještě o novou 

speciální úpravu, která by měla umožnit řadě dětí ještě rychlejší cestu do ná hradní 
rodiny, a to pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Soud podle této nové úpravy může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám na dobu:
a) po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat (z důvodu zdravot-
 ních, výkonu trestu odnětí svobody a dalších);
b) po jejímž uplynutí lze podle § 68a zákona o rodině dát souhlas rodiče s osvojením 
 (souhlas s osvojením lze dát nejdříve šest týdnů po porodu, jde tedy o odložené 
 novorozence, u kterých se čeká na souhlas rodičů s osvo jením, kteří nejsou 
 umístěni do předadopční nebo předpěstounské péče);
c) do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodi čů
 k osvojení (§ 68 zákona o rodině). Zde se jedná o děti: zpravidla do jednoho roku
 věku, o které rodiče neprojevili po dobu dvou měsíců od narození žádný zájem,
 a soud zkoumá, zda jim v proje vení zájmu nebránila zvláštní překážka, u kterých
 soud zkoumá, zda rodiče po dobu nejméně šesti měsíců sou stavně neprojevo-
 vali opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě pra videlně nenavštěvovali, neplnili 
 pravidelně a dobrovolně vyživovací po vinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit
  si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně
 ujmout péče o dítě. (Bubleová, V., Vránová, L., Frantíková, J., 2011, s. 8, 9)

V těchto případech je soud povinen nejméně jednou za tři měsíce přezkoumat, 
zda trvají důvody pro svěření dítěte do pěstounské péče a za tím účelem si vyžaduje 
také zprávy od příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (obecní úřady, obce 
s rozšířenou působností). Soud rozhodne o výchově dítěte vždy, odpadnou-li důvody, 
pro které bylo dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu svěřeno.

Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. To neplatí, 
pokud jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli 
do této péče svěřeni později, ne však na dobu delší, než jeden rok od svěření posled-
ního ze sourozenců.

Vyživovací povinnost k dětem svěřeným do pěstounské péče náleží nadále 
rodičům nebo jiným osobám povinným výživou k dítěti, kterou určí soud. Současně 
jim uloží, aby toto výživné poukazovaly příslušnému orgánu státní sociální podpo-
ry – úřadu práce, který vyplácí pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti příspěvek na 
úhradu potřeb dítěte. Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž 
náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, totiž přechází z dítěte na stát. (§ 45d zákona 
o rodině). (www.mpsv.cz, 15)

Profesionální pěstouni by měli stimulovat citový vývoj dítěte, ale zároveň připravit 
dítě během pobytu u nich na to, že se bude vracet ke své biologické rodině, případně 
do jiné pěstounské nebo osvojitelské péče. Zjednodušeně řečeno, musí sebe i dítě 
připravit tak, aby se od nich po odchodu dokázalo citově odpoutat, aby to pro ně 
nebylo psychicky traumatické. Další, co musí být schopni zvládnout, je vztah k bio-
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logické rodině dítěte. Přechodní pěstouni by měli pomáhat dítěti zapomenout na trau-
mata, která v ní prožilo a která bývají mnohdy důvodem jejich odebrání, ale zároveň 
by měli připravovat podmínky, aby se do této biologické rodiny dítě mohlo a chtělo 
navrátit. To je velice složitá situace. A rozhodně není pravidlem, že by ji pěstouni 
uměli. Uvnitř nich to může citově vřít, mohou bojovat s obavami o dítě, ale neodrazí 
se to ve vyhrocených situacích. Musí být schopni se ovládat a nedat najevo své city 
například právě před biologickou rodinou, která by to mohla zneužívat. 

Přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče
Krajský úřad zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo 

pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc 
související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně 
speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na dobu přechodnou. 

Cílem přípravných kurzů je prezentovat budoucím osvojitelům nebo pěstounům 
potřebné vědomosti o specifi ckých otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat 
reálné poznatky o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit 
náhled na vlastní předpoklady pro přijetí dítěte. Během příprav mají žadatelé příležitost 
setkat se  s odborníky a diskutovat s nimi o tom, co je zajímá, a rovněž s pěstouny 
i osvojiteli, kteří jim mohou předat osobní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí
a zodpovědět jejich dotazy. (www.pestounskapece.cz, 17)

   2.3.4.6 Dávky pěstounské péče
Ke dni 1. 1. 2013 zanikl nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 

Sb.,o státní sociální podpoře, v platném znění. Dávky pěstounské péče se nyní 
řídí zákonem 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších 
předpisů. O dávkách pěstounské péče ale nadále rozhodují krajské pobočky Úřadu 
práce ČR, které je též vyplácejí. Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého 
pobytu žadatele (osoba pečující/v evidenci, zletilé dítě).
– Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
– Odměna pěstouna
– Příspěvek při převzetí dítěte
– Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla 
– Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má každé nezletilé nezaopatřené 

dítě, které je svěřeno do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci. Po dobu 
nezletilosti dítěte žádá o příspěvek osoba pečující nebo osoba v evidenci; této 
osobě je příspěvek rovněž vyplácen. Nárok na příspěvek trvá i po dosažení 
zletilosti dítěte, a to nejdéle do 26. roku věku, jedná-li se o nezaopatřené dítě, 
které žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do jeho zletilosti osobou 
pečující (nárok nemá zletilé dítě, které bylo do dosažení zletilosti v péči osoby
v evidenci). O příspěvek na úhradu potřeb zletilého dítěte žádá samo zletilé dítě, 
dítěti je příspěvek rovněž vyplácen. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží, 
pokud je dítě příjemcem důchodu z důchodového pojištění (např. sirotčí nebo
invalidní důchod), je-li tento důchod vyšší nebo roven příspěvku na úhradu potřeb 
dítěte. Je-li důchod nižší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, náleží příjemci 
příspěvek v takové výši, která přesahuje výši důchodu.

Příspěvek rovněž nenáleží po dobu, po kterou je dítě umístěno na základě 
rozhodnutí soudu do zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo se nachází na 
základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu v péči jiné osoby. 
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Pokud je dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, činí příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte:

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc (bez závislosti):
a) 4 500 Kč – pro dítě ve věku do 6 let
b) 5 550 Kč – pro dítě ve věku od 6 do 12 let
c) 6 350 Kč – pro dítě ve věku od 12 do 18 let
d) 6 600 Kč – pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Odměna pěstouna
Podle nové úpravy již není rozlišována odměna pěstouna, odměna pěstouna ve 

zvláštních případech a odměna pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče. 
Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Nárok na odměnu 
pěstouna má i osoba pečující, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do 
péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen 
proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než 
uvedený příspěvek.
Výše odměny pro osoby pečující: 
8 000 Kč – je-li pečováno o jedno dítě, 
12 000 Kč – je-li pečováno o dvě děti, 
20 000 Kč – je-li pečováno alespoň o tři děti nebo je-li pečováno alespoň o jedno dítě, 
které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV. Za každé 
další dítě svěřené do péče osoby pečující se v těchto případech odměna pěstouna zvyšuje
o 4 000 Kč. Výše odměny pro osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu): 20 000  Kč 
od okamžiku zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na 
přechodnou dobu, a to i v případě, že aktuálně nepečuje o žádné dítě, 24 000 Kč, je-li 
osobě v evidenci svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu dítě, které je oso-
bou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV. V případě, že je osobě
v evidenci svěřeno dítě do jiné péče, než je pěstounská péče na přechodnou dobu, 
zvyšuje se za každé takové dítě odměna pěstouna o 4000 Kč.

Nárok na odměnu pěstouna nevznikne:
Odměna pěstouna osobě v evidenci nenáleží, pokud je přerušeno zprostředkování 

pěstounské péče na přechodnou dobu (na žádost pěstouna nebo rozhodnutím kraj-
ského úřadu). Odměna nenáleží pěstounům v případě, kdy je dítě na základě rozhod-
nutí soudu v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti a mládež nebo na 
základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů 
v péči jiné osoby. Osoba pečující a osoba v evidenci si mohou ve všech případech 
(při)vydělávat. Tato skutečnost nemá vliv na výši odměny pěstouna.
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Dítě ve věku Dítě ve stupni 
závislosti I

(i lehká závislost)

Dítě ve stupni 
závislosti II 
(středně těžká 

závislost)

Dítě ve stupni 
závislosti III 

(těžká závislost)

Dítě ve stupni 
závislosti IV 

(úplná závislost)

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

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

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

18 – 26 let 6 750 Kč 8 100 Kč 8 600 Kč 9000 Kč



Odměna pěstouna u prarodičů a praprarodičů dítěte. Je-li osoba pečující prarodičem 
nebo praprarodičem dítěte a má-li v péči jedno nebo dvě děti, které nejsou závislé na 
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, náleží jí odměna pěstouna pouze 
v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové 
poměry osoby pečující a její rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.

Odměna v případě manželů:
Při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče jen jednomu 

z manželů určenému na základě dohody manželů. Nově, pokud jsou oba manželé 
osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu
z nich, byť by každý z manželů měl děti svěřeny do své výlučné péče. Stejně se postu-
puje, je-li jeden z manželů osobou v evidenci a druhý osobou pečující. Při stanovení 
výše odměny budou zohledněny všechny děti, o které je v manželství pečováno a to 
tak, jako by byly svěřeny do společné pěstounské péče manželů. Který z manželů 
bude příjemcem odměny pěstouna, určí manželé dohodou; v případě neshody 
manželů rozhodne o příjemci příslušná pobočka Úřadu práce ČR. Odměna pěstouna 
se pro účely zákonů upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, 
pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje 
za příjem ze závislé činnosti. Částky uvedené výše jsou tedy „v hrubém“, krajská 
pobočka Úřadu práce bude z odměny pěstouna srážet a odvádět daň z příjmů
a příslušné odvody na sociální zabezpečení a úrazové a zdravotní pojištění.

Příspěvek při převzetí dítěte
Příspěvek při převzetí dítěte se vyplácí osobě pečující, která převzala dítě do 

pěstounské péče. Při převzetí téhož dítěte náleží příspěvek stejné osobě pečující 
jen jednou (např. má-li osoba pečující nejprve svěřeno dítě do předpěstounské péče
a následně do péče pěstounské nebo poručnické). Jestliže však bylo dítě poté 
svěřeno do péče jinému pěstounovi nebo jiné osobě pečující, náleží příspěvek
při převzetí dítěte i této další osobě pečující. Příspěvek nenáleží osobě v evidenci při 
svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu.
Výše příspěvku činí:
a) do 6 let – 8 000 Kč
b) od 6 let do 12 let – 9 000 Kč
c) od 12 let do 18 let – 10 000 Kč.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
Tento příspěvek náleží osobě pečující, pokud má v pěstounské péči nejméně

3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti (včetně zletilých 
nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna) a za-
koupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového 
vozidla, pokud toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost. Výše příspěvku na za-
koupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo 
prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků 
poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let přede dnem 
podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč. Jelikož jsou od 1. 1. 2013 pěstounské 
dávky poskytovány na základě jiného zákona, než jak tomu bylo doposud, období
10 kalendářních let se počítá nově od tohoto data. Pokud byl příspěvek na zakoupení 
moto-rového vozidla čerpán např. v roce 2011 podle staré úpravy, lze o něj dle úpravy 
platné od roku 2013 požádat znovu. 

17



Příspěvek při ukončení pěstounské péče
Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla 

ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči (jak osoby pečující, tak osoby v evidenci),
a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Příspěvek 
je vyplácen jednorázově ve výši 25 000 Kč a každé osobě náleží jen jednou. Pokud 
nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží z důvodu, že dítě pobírá důchod
z důchodového pojištění ve výši stejné či vyšší, náleží mu příspěvek při ukončení pěstoun-
ské péče také, a to ke dni následujícímu po skončení jeho nezaopatřenosti. (MPSV., 2013)

   2.3.4.7 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 
Jak  tedy dosáhnout v oblasti služeb pro ohrožené děti na jedné straně ke garan-

tovaným fi nančním tokům, které však zároveň zohlední individuální potřeby uživatelů 
služeb a tím i potřebnost a efektivitu služby?

O nový přístup k fi nancování služeb usiluje novela zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí (publikována ve Sbírce zákonů pod č. 401/2012 Sb.), kterou byl od 
1. ledna 2013 zaveden nový fi nanční titul státní příspěvek na výkon pěstounské 
péče. Je určen na podporu služeb pro rodiny vykonávající náhradní rodinnou péči 
jako pěstouni či poručníci (legislativní zkratkou jsou označováni jako „osoby pečující“ 
nebo „osoby v evidenci“ v případě pěstounů na přechodnou dobu).

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí garantuje těmto náhradním rodinám nejen 
hmotnou podporu prostřednictvím dávek, jak tomu bylo dosud, ale nově i nárok na 
určité typy služeb, například na odbornou a terapeutickou pomoc, odlehčovací služby 
či doprovázení při zajišťování kontaktu svěřeného dítěte s jeho původní rodinou.
Dle závazného normativu, novely o Sociálně právní ochraně dětí, má pěstoun povin-
nost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti
v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Přesný rozsah služeb je blíže upraven dohodou o výkonu pěstounské péče, 
kterou „osoby pečující“ a „osoby v evidenci“ mohou uzavřít se čtyřmi typy subjektů
– obecním úřadem obce s rozšířenou působností, krajským úřadem, obecním úřadem 
nebo fyzickou či právnickou osobou, která má k uzavírání dohod zvláštní pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydávané krajským úřadem, tzv. „pověřenou 
osobou“.

V praxi jde především o příspěvkové organizace krajů a obcí nebo o nestátní 
neziskové organizace. Dohoda o výkonu pěstounské péče je specifi ckým typem 
veřejnoprávní smlouvy. V případě, že není z jakéhokoliv důvodu uzavřena, upraví roz-
sah práv a povinností příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností správním 
rozhodnutím.

Dohoda (nebo rozhodnutí) musí respektovat potřeby dítěte, které je umístěno 
do náhradní rodinné péče a reaguje také na individuální situaci a potřeby náhradní 
rodiny. Z plnění dohod vyplývá celá řada povinností vůči pěstounům, což samozřejmě 
představuje i určité náklady. Bylo zřejmé, že fi nanční garanci tohoto systému nelze 
zajistit prostřednictvím dotačního řízení.

Nový příspěvek
Výše zmíněnou novelou byl proto zaveden nový státní příspěvek, sloužící 

výhradně k úhradě nákladů vyplývajících ze zákonem stanovených práv osob 
pečujících. Příspěvek činí 48 000 Kč ročně za každou uzavřenou dohodu či vydané 
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rozhodnutí. Neplatí přitom, že každá rodina musí nutně „obdržet“ služby v této 
částce. Jde pouze o pomocné kritérium, podle něhož je subjektům uzavírajícím
dohody adresován příslušný objem fi nančních prostředků.

Uzavře-li např. obecní úřad 100 dohod, obdrží 4,8 mil. Kč. S těmito prostředky 
hospodaří jako s celkem. Rodina, která má větší počet dětí nebo pečuje o děti se 
zdravotním postižením, může za rok čerpat služby v hodnotě např. 80 tis. Kč, za-
tímco jiná rodina s jedním dítětem bez větších potřeb, vyčerpá 10 tis. Kč. Ze státního 
příspěvku lze hradit i poměrně náklady na mzdy pracovníků, kteří pomoc zajišťují 
či přímo organizují.

S ohledem na nastavené standardy se u obecních a krajských úřadů pokládá 
za přijatelné, když je na každých 40 uzavřených dohod hrazen ze státního příspěvku 
jeden plný úvazek. Příspěvek vyplácí příslušná krajská pobočka Úřadu práce. 
Skončí-li dohoda (pěstoun se přestěhuje, uzavře dohodu s jiným obecním úřadem 
nebo si vybere pro doprovázení například neziskovou organizaci), příspěvek se krátí
– co měsíc, to 4000 Kč.

Počínaje rokem 2014 obdrží obecní úřad, krajský úřad či pověřená osoba celou 
dotaci na příslušný rok předem a to podle počtu dohod uzavřených k 31. prosinci 
roku předchozího. Stabilitu systému posiluje i skutečnost, že pokud dohoda bude 
v daném roce trvat alespoň 6 měsíců, státní příspěvek se nekrátí (pokud se tedy 
pěstoun v červenci rozhodne přejít s dohodou k jinému subjektu, zůstává předchozímu 
celých 48 000 Kč).

Příspěvek bude přínosem nejen pro subjekty, které přímo dohody uzavírají, 
ale také pro další poskytovatele služeb. Obecní úřad, krajský úřad či pověřená 
osoba mohou prostředky státního příspěvku použít jak pro své pracovníky, kteří 
zákonem stanovené služby přímo poskytují, ale také na „nákup“ těchto služeb u jiné 
organizace. (www.dvs.cz, 11)

   2.3.4.8  Zařízení pro výkon pěstounské péče
Pěstounská péče může být také vykonávána v zařízeních pro výkon pěstounské 

péče (tzv. skupinová pěstounská péče na rozdíl od tzv. individuální pěstounské 
péče vykonávané mimo tato zařízení). Na rozdíl od individuální pěstounské péče 
uzavírá pěstoun se zřizovatelem dohodu o výkonu pěstounské péče v zařízení
a pobírá odměnu, která se posuzuje jako plat – je tedy zdravotně a sociálně pojištěn.
Ostatní hmotné nároky resp. pěstounské dávky jsou shodné s dávkami individuální 
pěstounské péče. (www.fod.cz, 13)
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 2.4 Ostatní druhy náhradní rodinné péče

  2.4.1 Opatrovnictví
Soud ze zákona 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů ustanoví 

opatrovníka v případu střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte nebo mezi dětmi 
týchž rodičů, ohrožení majetkových zájmů dítěte, omezení rodičovské zodpovědnosti
a řízení o osvojení. Soud  ustanoví opatrovníka též v případech, kdy je to v zájmu 
dítěte z jiných důvodů třeba.

V takových případech lze ustanovit opatrovníkem i orgán sociálně-právní 
ochrany dětí.

Rozsah práv a povinností opatrovníka vymezí soud z hlediska účelu, pro který 
byl opatrovník ustanoven, aby ochrana zájmů nezletilého byla plně zajištěna.
(zakonyprolidi.cz, 19) 

  2.4.2 Hostitelská péče
Ředitel ústavního zařízení může po předchozím písemném souhlasu úřadu 

obce s rozšířenou působností, který je opatrovníkem dítěte, povolit dítěti dočasný
(obvykle víkendový, případně prázdninový) pobyt mimo ústavní zařízení i u jiných 
osob než u rodičů a příbuzných. Při této formě péče se zpravidla nepředpokládá 
možnost trvalého umístění dítěte v „hostitelské“ rodině.

Příslušný úřad před vydáním souhlasu zkoumá rodinné a sociální prostředí, 
v němž bude dítě pobývat. Zpravidla si vyžádá u krajského úřadu odborné posouzení 
osob, které o poskytování „hostitelské péče“ žádají. Bylo-li dítě umístěno v ústavním 
zařízení na základě žádosti svých rodičů či zákonných zástupců, nelze tuto formu
pomoci povolit bez jejich písemného souhlasu.Tato forma pomoci je vhodná především 
pro děti, které dlouhodobě žijí v ústavní péči. Jejich osud se nedaří vyřešit návratem 
do původní rodiny a přitom jejich osobní a právní situace jim neumožňuje přejít do 
náhradní rodinné péče, případně se pro ně nepodařilo náhradní rodinu nalézt. Jsou 
to děti převážně starší, děti s různými výchovnými nebo zdravotními problémy, děti 
odlišného etnika, sourozenecké skupiny apod. Má-li být tato pomoc ku prospěchu 
dítěte, musí být poskytována odborně, dlouhodobě a s velkou citlivostí. Žadatelé by 
měli úzce spolupracovat s odborníky a měli by být na poskytování této pomoci velmi 
dobře připraveni. (www.zakonyprolidi.cz, 19)

  2.4.3 Ústavní péče 
Dítě je svěřeno rodičem (rodiči) do péče zařízení nebo je dítěti nařízena ústavní 

výchova. Zvláštním druhem zařízení je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
V ústavní péči (v péči zařízení) jsou tedy jednak děti s nařízenou ústavní nebo 

ochrannou výchovou, děti, které byly soudem svěřeny do péče zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, a dále děti, které byly do péče zařízení svěřeny rodiči 
resp. osobami odpovědnými za výchovu dítěte.

Ústavní výchova je výchovné opatření, které soud nařídí, 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. 
Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze 
zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou ústavní. (Bubleová, V., Vránová, 
L., Vávrová, A., Frantíková, J., 2011, s. 54)
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   2.4.3.1 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Mimo systém zařízení, ve kterých je prováděn výkon ústavní výchovy, stojí relativně 

nově vzniklá zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Financování je řešeno 
ze systému dávek státní sociální podpory. Některé děti jsou pak umísťovány do 
pěstounské péče.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují možnost rychlého umístění 
dětí v případě krize. Dítě je svěřováno soudem nebo rodičem do péče zařízení nikoliv 
fyzické osobě, tak jako je tomu u náhradní rodinné péče. (např. Klokánky, dětská cen-
tra) (Bubleová, V., Vránová, L., Vávrová, A., Frantíková, J., 2011, s. 55)

   2.4.3.2 Zařízení, ve kterých je prováděn výkon ústavní výchovy
V České republice dosud jednotlivé typy zařízení, ve kterých je prováděn výkon 

ústavní výchovy, spadají do kompetence tří různých rezortů. Mají odlišnou právní 
úpravu, různý systém fi nancování, odlišné metodické pokyny, různé požadavky 
na zaměstnance a jejich kvalifi kaci. Zákon o výkonu ústavní výchovy je postaven 
jako předpis pro školská zařízení a přiměřeně je díky odkazu v zákoně o sociálních 
službách používán i pro zařízení v kompetenci MPSV.

 
a) Kojenecký ústav a dětský domov pro děti do tří let věku
 Zdravotnická zařízení léčebně preventivní péče v rezortu Ministerstva zdravotnictví
 pečující o děti ve věku do tří let.

b) Diagnostický ústav – školské zařízení – rezort MŠMT 
 Do diagnostických ústavů jsou po nařízení ústavní výchovy umístěny děti 
 za účelem komplexního vyšetření. Diagnostický ústav pak děti, na základě kom-
 plexního vyšetření zdravotního stavu a volné kapacity jednotlivých zařízení, umísťuje
 do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Děti 
 zde zůstávají zpravidla 8 týdnů. Diagnostické ústavy nebo výchovné skupiny diag-
 nostických ústavů jsou členěny podle pohlaví a podle věku dítěte.

c) Dětský domov – školské zařízení – rezort MŠMT
 Dětský domov je zařízení, které pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb.
 Dětský domov má za úkol vzdělávat a vychovávat. Plní také funkci sociální, kterou
 zabezpečuje sociální pracovnice. Účelem dětského domova je zajišťovat péči 
 o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto
 děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do dětského 
 domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Toto
 zařízení je určeno zejména pro děti, které nemají rodiče, nebo pro děti, o které se
 rodiče nemohou nebo nechtějí starat.

d) Dětský domov se školou – školské zařízení – rezort MŠMT 
 Dětský domov se školou je zařízení určené pro děti a mladistvé, které mají nařízenou 
 ústavní nebo ochrannou výchovu, nebo je určené pro nezletilé matky, které mají
 nařízeno ústavní nebo ochrannou výchovu. Do dětského domova se školou mohou 
 být umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky.

e) Výchovný ústav – školské zařízení – rezort MŠMT 
 Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž
 byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Do výchovného 
 ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženou ochrannou výchovu
 a v jehož chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno
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 v dětském domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch
 chování, lze do výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou
 mladších 15 let. Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní 
 výchovou a uloženou ochrannou výchovou.

f) Domov pro osoby se zdravotním postižením – zařízení sociálních služeb
 – rezort MPSV.
 Do domovů pro osoby se zdravotním postižením jsou umísťovány děti, jejichž
 zdravotní handicap vyžaduje zvláštní odbornou péči. (Bubleová, V., Vránová, L.,
 Vávrová, A., Frantíková, J., 2011, s. 55)
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Závěr

Obsahem a cílem teoretické části bylo podat ucelenou představu o náhradní 
rodinné péči v ČR, zaměřenou především na pěstounskou péči a také její legislativní 
úpravu.
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3 Praktická část

Předmětem průzkumu bylo zjistit názory a znalosti laické veřejnosti na pěstounskou 
péči. Domnívám se, že o pěstounské péči se hovoří v mnoha diskuzích v odborných
i laických skupinách, ale veřejnost má jen velmi málo poznatků o tom, co spočívá pod  
pojmem pěstounská péče.  Mnohdy se setkáváme s názory, že pěstouni děti přijímají 
„pro peníze“. Sdělovací prostředky nás o pěstounské péči informují ve chvíli, kdy se 
v rodině vyskytne problém, ale o rodinách, které poskytly zázemí a péči mnoha dětem, 
o které se nemohli nebo neuměli postarat rodiče, a bez nichž by vyrůstalo mnohem 
více dětí v dětských domovech, se většinou nedozvíme. Výzkum byl zaměřen přímo na 
výzkumný vzorek laické veřejnosti z různých oblastí České Republiky. Předpokládaným 
zjištěním mělo být zjištění nejen znalostí ale i názorů laické veřejnosti na pěstounskou 
péči. Výsledky práce jsou zaměřeny pro lepší informovanost profesionálů ohledně 
umísťování dětí do pěstounské  péče, která by měla nahradit péči ústavní.

Výzkumná otázka:
Jaké jsou znalosti a názory laické veřejnosti na pěstounskou péči?

Výzkumný vzorek:
Cílovou skupinou pro výzkum byla zvolena laická veřejnost z různých oblastí České 
Republiky. Výzkumný vzorek byl osloven tedy přímo v terénu na různých místech 
České Republiky. Nejčastěji byla dotazována laická veřejnost v lokalitě střední Čechy.

Výzkumná metoda:
Byla zvolena metoda kvantitativního anonymního dotazníkového šetření z důvodu 
oslovení co největšího počtu respondentů. Výhodou této metody je oslovení velkého 
počtu respondentů, vyšší návratnost dotazníků, oslovení určité cílové skupiny, ale 
i přesnost odpovědí z důvodu omezeného množství možností. Nevýhodou tohoto 
šetření jsou povrchní informace, nepravdivost odpovědí, nebo nemusíme získat infor-
mace, které jsme předpokládali.
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 3.1  Průběh zkoumání
Příprava a průběh zkoumání byly rozděleny do několika částí:

1. Příprava dotazníků
2. Výběr respondentů
3. Charakteristika respondentů
4. Rozhovory s respondenty
5. Vyplňování dotazníků
6. Analýza dat

Příprava dotazníku:
Bylo použito anonymního dotazníku, který je součástí přílohy č. 1.
Okruh otázek byl zaměřen na pojmy tykající se pěstounské péče.

Výběr respondentů:
Všichni respondenti byli vybráni z okruhu laické veřejnosti, muži i ženy různé věkové 
skupiny, s různým dosaženým vzděláním.

Charakteristika respondentů:
Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo celkem 51 respondentů z toho 69 %
respondentů (35 respondentů) představovaly ženy, 31 % respondentů (16 respon-
dentů) byli muži. Vyšší počet ženských respondentek lze vysvětlit například tím,
že ženy jsou ochotnější účastnit se dotazníkových průzkumů, které se týkají oblasti 
rodiny či dětí obecně. Respondenti byli ve věku 20 – 60 let.

Rozhovory s respondenty
– respondenti byli seznámeni s cílem a formou práce a také s pravidly správného 
vyplnění dotazníku i anonymitou dotazníkového šetření.

Vyplňování  dotazníků
– dotazníky byly vyplňovány samotnými respondenty  většinou přímo v přítomnosti 
tvůrce práce. Pokud byly vyplněny bez přítomnosti tvůrce, nejasnosti ohledně 
některých otázek byly zodpovězeny při předání dotazníku a následně doplněny.
Ne všichni respondenti však odpověděli na všechny otázky v dotazníku.

Analýza dat
– získaná data z dotazníků jsou zpracována v tabulkové formě jednotlivě za každou 
otázku včetně grafu a komentáře.
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3.2  Vyhodnocení dat

Tabulka č. 1: Pohlaví respondenta

Graf č. 1: Pohlaví respondenta

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo celkem 51 respondentů. 69 % respondentů 
(35 respondentů) představovaly ženy, 31 % respondentů (16 respondentů) byli muži. 
Vyšší počet ženských respondentek lze vysvětlit například tím, že ženy jsou ochotnější 
účastnit se dotazníkových průzkumů, především pak dotazníkových průzkumů, které 
se týkají oblasti pěstounské péče a rodiny či dětí obecně.
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Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost

žena 35 69 %

muž 16 31 %

35

16 ženy

muži



Tabulka č.2: Věková skupina respondenta

Graf č.2: Věková skupina respondenta

Nejvíce respondentů se nacházelo ve věku 30 – 40 let, ve věkové skupině, která se 
z hlediska pěstounské péče jeví jako nejperspektivnější. V tomto věku již mají lidé 
ukončené vzdělání a vybudovanou určitou kariéru, obvykle mají stálého partnera, 
s nímž žijí, mají vlastní rodiny a děti. Dovedou si tedy představit, co obnáší péče
o děti, a umí si tak snáze představit nároky, které by na ně pěstounská péče kladla. 
Zároveň se nacházejí ve věku, kdy jsou schopni se o děti bez větších potíží posta-
rat. To samé platí také o druhé nejpočetnější věkové skupině respondentů, tedy
o respondentech ve věku 40 – 50 let. Zde ovšem již mohou být překážky, které
lidem brání stát se pěstouny. Jedná se například o zdravotní potíže či pocit, že je 
již člověk na výchovu dětí a péči o ně příliš starý, především v případě malých dětí. 
Tyto překážky jsou ještě výraznější u lidí ve věku 50 let a více. Naopak lidé ve věku 
20 – 30 let často ještě nemají dostudováno nebo teprve začínají budovat svoji kariéru. 
Současným trendem je navíc zakládání rodin až v pozdějším věku, ke svatbě se lidé 
často rozhodují až kolem 30. roku života, v té době také přivádějí na svět první děti. 
Respondenti z této věkové skupiny o pěstounské péči také často nepřemýšlejí proto, 
že by nejprve chtěli mít vlastní děti, než se rozhodnou pro péči o děti další.
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Věk Absolutní četnost Relativní četnost

20 – 30 let 8 16 %

30 – 40 let 21 41 %

40 – 50 let 15 29 %

50 – 60 let 7 14 %
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50 – 60 let



Tabulka č. 3: Vzdělání respondenta

Graf č. 3: Vzdělání respondenta

Téměř polovinu respondentů tvořili lidé s ukončeným středoškolským vzděláním. 
Zhruba pětina respondentů je vyučena, stejný počet respondentů má vysokoškolské 
vzdělání. Tři respondenti vystudovali vyšší odbornou školu, dva respondenti pak 
dosáhli pouze základního vzdělání.
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Tabulka č.  4: Znalost pojmu „pěstounská péče“

Graf č. 4: Znalost pojmu „pěstounská péče“

Většina respondentů zná pojem „pěstounská péče“. Pouze dva respondenti uvedli,
že pojem neznají – jeden z nich v dotazníku zaškrtl u otázky „Je vám znám po-
jem pěstounská péče?“ možnost „ne“, druhý odpověděl „nevím“. 49 respondentů,
tj. 96 % respondentů, ovšem tento termín zná.
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Tabulka č. 5: Povědomí o možnosti stát se pěstounem/pěstounkou

Graf č. 5: Povědomí o možnosti stát se pěstounem/pěstounkou

Respondenti také ve většině případů slyšeli o možnosti stát se pěstounem či 
pěstounkou. Kladně na tuto otázku odpovědělo 47 respondentů, tj. 92 % respondentů. 
Další tři respondenti uvedli, že o této možnosti nikdy neslyšeli. V jednom případě 
zůstala tato otázka v dotazníku nezodpovězena, což lze ovšem považovat za známku 
toho, že daný respondent o této možnosti neví. 
Jak je tedy patrné, znalosti se v těchto dvou oblastech do značné míry shodují. 
Převážná většina respondentů, kteří znají pojem „pěstounská péče“, také už slyšela 
o možnosti stát se pěstounem či pěstounkou. Naopak ti, kteří se s tímto termínem 
nikdy nesetkali, obvykle také netuší, že by se mohli sami stát pěstouny. 
Tyto výsledky jsou velice významné a pozitivní. Svědčí o dobré informovanosti 
veřejnosti o možnostech pěstounské péče. Lidé si uvědomují, že adopce není jedi-
nou variantou péče o děti, které z různých domovů nemohou vyrůstat se svými rodiči 
či zákonnými zástupci. Zároveň také výsledky výzkumů ukazují, že si jsou respon-
denti vědomi, že i oni by se při splnění zákonem stanovených podmínek mohli stát 
pěstouny či pěstounkami. Nepovažují tedy pěstounskou péči za něco, co se týká 
pouze malého počtu lidí s úzce vymezenou charakteristikou.
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Tabulka č. 6: Zvažování možnosti stát se pěstounem/pěstounkou

Graf č. 6: Zvažování možnosti stát se pěstounem/pěstounkou

Z celkového počtu 51 respondentů jich pouze 5 (10 % respondentů) v současné době 
zvažuje možnost stát se pěstounem či pěstounkou. Naopak plných 61 % respondentů 
(31 respondentů) na tuto otázku odpovědělo záporně, o této možnosti tedy neuvažují. 
Zbylých 9 respondentů (29 % respondentů) nedovedlo na tuto otázku odpovědět
a zvolilo tedy variantu „nevím“. Počet respondentů, kteří uvažují o pěstounské péči 
jako o své budoucnosti, je tedy velmi nízký. 
Zajímavá byla v tomto ohledu odpověď jedné z ženských respondentek dotazníku, 
která uvedla, že zvažuje možnost stát se pěstounkou. Patří ovšem do věkové skupiny 
40 – 50 let. Po zaškrtnutí této odpovědi dopsala také slovní vyjádření: „bohužel“. Jak již 
bylo v práci zmiňováno, spolu s věkem stoupají také rizikové faktory pro pěstounskou 
péči a sami potenciální pěstouni bojují s vlastními pocity, zda by takovou péči o děti 
ještě byli schopni zastat. Z odpovědi této respondentky je patrné, že svůj věk považuje 
za limitující a bojí se, že by dětem již nedokázala dát vše potřebné. Strach může být 
také spojen s přístupem příslušných orgánů, které zajišťují celý proces profesionální 
péče. Ve věkové skupině 40 – 50 let tedy může být péče o menší děti již proble-
matická, nicméně pěstounskou péči potřebují děti různého věku. U těch starších by 
naopak v řadě případů mohli být starší pěstouni s dostatkem životních zkušeností 
výhodou. Všechny tyto skutečnosti je ovšem zapotřebí posuzovat individuálně.

31

17

11

23

ano

ne

nevím

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost

ano 5 10 %

ne 31 61 %

nevím 9 29 %



Tabulka č. 7: Důvody, proč se stát pěstounem/pěstounkou

Graf č. 7: Důvody, proč se stát pěstounem/pěstounkou

Nejčastějším důvodem, který by respondenty přiměl alespoň přemýšlet o možnostech 
pěstounské péče, je láska k dětem. Tuto odpověď zaškrtlo celkem 22 respondentů 
(43 % respondentů). Nejednalo se přitom pouze o ženské respondentky, rozložení 
této odpovědi mezi ženy a muže bylo poměrně rovnoměrné. Láska k dětem tedy není 
omezena pouze na mateřské pudy, jak by se snad mohlo na první pohled zdát. Také 
muži mohou být touto skutečností ovlivněni, aby se začali zaobírat myšlenkami na 
pěstounskou péči.
Podle čtyř respondentů (8 % respondentů) je pěstounská péče zajímavým zaměstná-
ním. Právě tato atraktivita by je snad dokázala přimět, aby možnost stát se pěstounem 
či pěstounkou v budoucnu zvážili. 
Finanční odměna, která je spojena s touto profesí, pak byla také jednou z možných 
odpovědí. Celkem ji zvolili dva respondenti (4 % respondentů). 20 respondentů 
(39 % respondentů) pak uvedlo, že by je k tomu, aby se stali pěstounem či pěstounkou, 
nepřimělo nic. Pěstounské péči se věnovat nechtějí, ať už je jejich důvod jakýko-
liv. Ve třech případech zůstala tato otázka bez odpovědi. Na rozdíl od předchozích 
položek dotazníku, které respondenti při vyplňování dotazníku přeskočili, zde nelze 
tuto skutečnost jednoznačně přiřadit k žádné z nabízených odpovědí. Je možné, že 
respondentům nevyhovovala ani jedna z těchto odpovědí, nebo si naopak nedokázali 
vybrat pouze jednu z nich.
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Tabulka č. 8: Důvody, které brání stát se pěstounem/pěstounkou

Graf č. 8: Důvody, které brání stát se pěstounem/pěstounkou

Respondenti byli dále dotazováni, jaký důvod by jim bránil, aby se stali pěstounem 
či pěstounkou. Nejčastější odpověď byla „žádný“ – zvolilo ji 18 respondentů (35 % 
respondentů). Stejně jako v případě předchozí položky dotazníku, kdy měli respon-
denti uvést důvod, který by je dokázal přimět uvažovat o profesionální pěstounské 
péči, může tato odpověď mít několik vysvětlení. Vzhledem k tomu, že možnosti 
typu „nechci se stát pěstounem či pěstounkou“, „nemám dostatek volného času“ 
či „v mém životě nejsou pro pěstounskou péči vhodné podmínky“ byly implikovány 
v dalších odpovědích, z nichž měli respondenti vybírat, značí odpověď žádné, že 
respondenti zkrátka nemají touhu stát se profesionálním pěstounem či pěstounkou,
o této možnosti neuvažují a nepředpokládají, že by se tato situace mohla v budoucnu 
změnit. Tito respondenti tedy mohou mít veškeré ostatní předpoklady pro to, aby 
se pěstounské péči začali věnovat – od potřebného materiálního, sociálního a ro-
dinného zázemí, až po schopnost přizpůsobit se a spolupracovat s okolím. Nicméně 
pěstounská péče vyžaduje plnou angažovanost pěstouna na procesu výchovy
a péče o dítě, která je možná jedině tehdy, je-li pěstoun plně připraven a odhodlán 
tuto zodpovědnost přijmout.
Druhou nejčastější odpovědí na tuto otázku bylo, že se respondent nechce stát 
pěstounem či pěstounkou. Zvolilo ji celkem 14 respondentů (27 % respondentů).
Nemusí se nutně jednat o to, že by takoví lidé neměli rádi děti. Řada lidí si například 
nedokáže představit, že by se měla starat o jiné děti než o vlastní. Na vině může být 
také strach z neznámého, obavy, jak se dokážeme vypořádat s výchovou a péčí
o dítě v tak náročné životní situaci. Pěstounská péče navíc na člověka vytváří velký 
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psychický tlak, je stresující a plná nejistot. Ne každý se dokáže vyrovnat s tím, že dítě 
bude mít v péči pouze na přechodnou dobu, že po té nemusí mít už nikdy možnost 
dítě kontaktovat a udržet s ním vztah. Korigovat vztahy mezi dítětem a pěstounem je 
tedy velmi náročné a nelze počítat s tím, že by to dokázal kdokoliv. Odpověď „nechci 
se stát pěstounem či pěstounkou“ tedy není nutně odmítnutím pomoci potřebným 
dětem. Může se jednat pouze o odmítnutí jedné konkrétní formy pomoci, takoví 
respondenti by například mohli namísto pěstounské péče uvažovat o spolupráci 
s charitativními organizacemi, o adopci dítěte, o pomáhání potřebným dětem jiným 
způsobem, který je pro ně osobně přijatelnější.
Na třetím místě stojí odpověď, že respondentům ve výkonu profesionální pěstounské 
péče brání osobní důvody – to uvedlo 12 respondentů (24 % respondentů). Osobními 
důvody může být cokoliv – od osobní nechuti k této činnosti, přes nedostatečné ma-
teriální a sociální zázemí, až po neodpovídající podporu tohoto záměru ze strany okolí 
respondentů (blízcí příbuzní, partner, vlastní děti, přátelé, kolegové v práci apod.). 
Sedm respondentů (14 % respondentů) pak uvedlo, že hlavní překážkou k výkonu 
profesionální pěstounské péče je pro ně nedostatek volného času. To může být 
způsobeno péči o rodinu (vlastní děti, nemocní rodiče apod.), ale také velkým
pracovním vytížením. Od profesionálních pěstounů se očekává, že budou fl exibilní 
a budou schopní v podstatě ze dne na den přerušit svůj dosavadní pracovní poměr, 
aby se mohli plně věnovat péči o svěřené dítě. Pro některé respondenty může být 
tato skutečnost nepřekonatelným problémem. Ne všichni zaměstnavatelé jsou vůči 
této situaci chápaví. Problematické je také přerušení práce ve chvíli, kdy se například 
začíná kariéra daného jedince slibně rozjíždět, má na dosah kariérní postup či povýšení 
apod. Odhodlání věnovat se pěstounské péči musí být silnější než touha budovat 
vlastní pracovní kariéru. V opačném případě nelze dostát veškerým závazkům, které 
s sebou profesionální péče přináší.
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Tabulka č. 9: Znalost pojmu „předpěstounská péče“

Graf č. 9: Znalost pojmu „předpěstounská péče“

Téměř polovina respondentů již termín „předpěstounská péče“ někde zaslechlo.
Cílem dotazníku ovšem nebylo zjistit, zda tomuto pojmu lidé rozumí, ale pouze ověřit, 
zda je tento termín na veřejnosti znám. Proto není možné určit, zda si respondenti 
pod tímto pojmem skutečně představí dočasné svěření dítěte do pěstounské péče 
budoucího pěstouna před rozhodnutím soudu o pěstounské péči. Více než polovi-
na respondentů ovšem s tímto pojmem není srozuměna, třetina přitom uvádí, že se 
s termínem rozhodně nikdy nesetkala, zhruba pětina pak nedokáže jasně říct, zda již
o předpěstounské péči někdy slyšeli, či nikoliv. V této oblasti tedy již výsledky nejsou 
tak jednoznačné, jako tomu bylo u otázek ověřujících znalost pěstounské péče jako 
takové a povědomí o možnosti stát se pěstounem či pěstounkou.
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Tabulka č. 10: Znalost pojmu „pěstounská péče na přechodnou dobu“

Graf č. 10: Znalost pojmu „pěstounská péče na přechodnou dobu“

Respondenti měli také uvést, zda vědí, co znamená pěstounská péče na přechodnou 
dobu. 30 respondentů, tj. 59 % respondentů, uvedlo, že tento pojem zná a dokáže 
ho defi novat. Opět ovšem nebyla tato odpověď dále ověřována, proto tedy není jisté, 
zda respondenti pojem skutečně chápou jako péči o děti, které nemohou být vy-
chováváni ve vlastních rodinách a pro něž se hledá dlouhodobé řešení, nebo jejichž
situace neodpovídá osvojení či dlouhodobé pěstounské péči. 19 respondentů, tj. 37 % 
respondentů, naopak s pojmem srozuměno není. 2 respondenti, tj. 4 % respondentů 
tuto otázku ponechali v dotaznících bez odpovědi, což lze opět považovat za známku 
toho, že by pěstounskou péči na přechodnou dobu nedokázali defi novat či vysvětlit.
I zde je tedy nutno říci, že informovanost veřejnosti o této problematice je nižší, než je 
tomu v případě „běžné“ pěstounské péče a možností stát se pěstouny. 
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3.3 Zhodnocení výzkumu

Znalosti laické veřejnosti v oblasti pěstounské péče jsou spíše obecného charak-
teru. Většina respondentů sice zná pojem „pěstounská péče“ a ví o možnosti stát 
se pěstounem či pěstounkou, v dalších možnostech pěstounské péče a náhradní 
rodinné péče se však veřejnost podle výsledků výzkumu příliš neorientuje. Počet 
respondentů, kteří jsou obeznámeni s termíny „předpěstounská péče“ či „pěstounská 
péče na přechodnou dobu“, je výrazně nižší než počet těch, kteří znají samotný po-
jem „pěstounská péče“.

Dále bylo v mém průzkumu zjištěno, že znalosti problematiky pěstounské péče 
ani názory na tuto oblast nejsou závislé na dosaženém vzdělání respondentů. 
Odpovědi se různili, ať už se jednalo o respondenty se základním, středním, vyšším 
či vysokoškolským vzděláním nebo o respondenty s výučním listem. Někteří z nich 
prokázali vysokou míru srozumění s pojmy „pěstounská péče“, „předpěstounská 
péče“ či „pěstounská péče na přechodnou dobu“, jiní si poradili pouze s některými 
z těchto pojmů. Stejně tak někteří z nich již někdy slyšeli o možnosti stát se (profe-
sionálním) pěstounem či pěstounkou a jiní nikoliv. 

Je samozřejmé, že ti, kteří znali alespoň jeden ze dvou pojmů „předpěstounská 
péče“ či „pěstounská péče na přechodnou dobu“, znali také samotný termín 
„pěstounská péče“ a věděli o tom, že se sami mohou stát pěstouny. Naopak znalost 
pojmu „pěstounská péče“ a povědomí o možnosti stát se pěstounem není určující pro 
to, abychom se mohli domnívat, že lidé budou znát také ostatní zmiňované termíny. 

Většina respondentů nepřemýšlí o tom, že by se v budoucna stala profesionálním 
pěstouny. Kladně odpovědělo pouze 5 respondentů z celkového počtu 51 respondentů. 
Většina z nich tuto možnost rovnou zavrhla, 9 respondentů uvedlo, že neví, tedy že
o této možnosti zatím nepřemýšleli, ale zároveň ji nechtějí rovnou zavrhnout. 

Zajímavé je, že většinu respondentů by k profesionální pěstounské péči dokázala 
přimět láska k dětem. Jak již ovšem bylo řečeno, ta není jediným faktorem, který 
ovlivňuje kvalitu pěstounské péče. Je zapotřebí splnit také další požadavky, mezi něž 
patří především materiální a sociální zázemí či časová (pracovní) fl exibilita. Ty patřily 
mezi jedny z překážek, které respondentům podle jejich odpovědí brání v tom, aby se 
stali profesionálními pěstouny. Nicméně více než třetina respondentů uvedla, že jim 
v pěstounské péči nebrání žádné důvody, ale že také neexistují žádné důvody, které 
by je přiměly stát se profesionálními pěstouny. Velká část respondentů také rovnou 
uvedla, že se jednoduše pěstounem či pěstounkou stát nechce, ať už z jakýchkoliv 
příčin. 

Z výsledků mého průzkumu vyplývá, že jako nejochotnější přijmout roli pěstouna 
se jeví respondenti ve věkové skupině 30 – 40 let, bez ohledu na to, zda se jedná
o muže či ženy. Faktem ovšem je, že v této věkové skupině se samotného průzkumu 
zúčastnilo nejvíce respondentů – tvořili 41 % všech dotázaných. Tento výsledek tedy 
nelze příliš zobecňovat, na to byl výzkumný soubor (celkem 51 respondentů) příliš malý.

Rozhodně není bez zajímavosti ani fakt, že ačkoliv většina respondentů uvedla, 
že neuvažuje o možnosti stát se pěstounkou či pěstounem, uvedli také respon-
denti existující důvody, které by je ke zvažování pěstounské péče přiměly. Zároveň 
také řada z těch, kteří odmítli možnost stát se pěstounem, uvedla, že jim vlastně 
v této skutečnosti nebrání žádný konkrétní fakt.
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4  Diskuse

Láska k dětem se projevuje především v touze pomoci opuštěným dětem, nemož-
nosti mít vlastní děti (tedy v hledání jiných možností, jak se uplatnit v roli rodičů, 
jinými slovy faktor možné seberealizace, sebeuplatnění). Někteří respondenti uvedli, 
že práce profesionálních pěstounů by pro ně byla zajímavá a právě to by je snad 
dokázalo přesvědčit, aby se jedním z nich stali. Pokud mají lidé možnost pozorovat 
ve svém okolí, jak pěstounská péče probíhá a jak ovlivňuje život dané rodiny i dítěte 
v náhradní rodinné péči, existuje větší naděje, že se pro profesionální pěstounství 
sami rozhodnou. Nasměrovat je v tomto směru samozřejmě mohou také informace 
ze sdělovacích prostředků. Dalšími motivačními činiteli pak mohou být i zkušenosti
z dětství.

V našem průzkumu uvedli pouze 2 respondenti, tedy cca 4 % respondentů, 
že by je ke zvážení profesionálního pěstounství přiměla nabízená odměna. Podle 
sdělovacích prostředků si veřejnost  ve velké míře myslí, že právě tato skutečnost je 
jedním z nejsilnějších motivačních činitelů.

Otázkou samozřejmě je, jak by se respondenti, kteří zvažují možnost stát se 
pěstounem či pěstounkou, stavěli k dalším otázkám týkajícím se pěstounské péče. 
Byli by například ochotni vzít si do péče děti, které budou mít zdravotní problémy, 
budou tělesně či mentálně postižené? Byli by respondenti schopni postarat se
i o děti, které jsou jiného etnika? Mají tito respondenti nějaké preference ohledně 
pohlaví či věku dítěte či dětí, o něž by se chtěli starat? Kolik dětí by byli ochotni vzít 
do své péče? Veškeré tyto otázky pak hrají další roli v rozhodovacím procesu, zda se 
stát profesionálním pěstounem či pěstounkou. 

Je tedy patrné, že o pěstounské péči jako takové uvažuje velmi malá část současné 
populace. 
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Závěr

Psaním této absolventské práce jsem lépe pronikla do informací systému 
náhradní rodinné péče v ČR, především pak do péče pěstounské. Nové zajištění 
pěstounské péče v podobě profesionálního institutu by mělo mnohým dětem po-
moci vyrůstat v biologické rodině namísto ústavní péče. Zda tomu tak bude, je otáz-
ka, která bude zřejmě zodpovězena až během určité doby, kterou ukáže čas. Naše 
doba se vyznačuje dalekosáhlými změnami, přeceňováním materiálních statků, stále 
větší závislostí na technice, rostoucí bezohlednosti, odcizením, stále větší izolací a 
anonymitou. Děti už si společně nehrají na ulici jako dřív, mnohé z nich už nemají 
žádné kamarády, vztahově i citově jsou odkázány na své mobilní telefony a moni-
tory počítačů. Z péče o děti se stala kontrola a ze svobody ohrožení, nic neničí děti 
tolik jako nezájem, strach a nadměrná kontrola. Vychovávat dítě znamená především 
respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně 
jej milovat. Myslím si, že preferencí společnosti by měla být péče o děti, neboť děti 
tvoří naši budoucnost.

Obsahem a cílem teoretické části bylo podat ucelenou představu o náhradní rodin-
né péči v ČR zaměřenou především na pěstounskou péči a také její legislativní úpravu.

Obsahem a cílem praktické části bylo zjistit názory a znalosti laické veřejnosti 
na pěstounskou péči a také zjištění, zda bude dostatek potencionálních pěstounů 
v tomto okruhu lidí. Domnívám se, že otázka náhradní rodinné péče je velice 
důležitá a zaslouží si pozornost společnosti. Cílem sociálních pracovníků je pomoc
a podpora lidem v obtížných životních situacích, což je i otázka náhradní rodinné 
péče, proto si myslím, že výsledky dotazníkového šetření by mohly pomoci v oblasti 
informovanosti profesionálů, zabývající se náhradní rodinnou péčí především pak 
péčí pěstounskou. 

Domnívám se, že jsem cíle své absolventské práce z velké části splnila. 
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Assignment: System of Alternative Family Care

Summary

The main goal of the assignment is to clarify information regarding the system of 
alternative family care with the focus on foster care. This has became topic, so not 
many pieces at information are not avaible describing this topic as complex issue for 
the general public even for those citizens, who this information need.

The theoretical part of the assignment includes the description of the system
of alternative family care in the Czech Republic, particularly adoption, foster care, 
care of another person, guardianship care, institutional care.

Alternative family care is a non-team care for children who for various reasons can 
not take care of biological parents. The aim is to provide the abandoned children with 
permanent or long-term care outside their own families.

By the term orphan is meant a child who lost one or both parents.
Adoption is a legal procedure by which people adopt a child of other parents.

People who adopt children are married couple and they mostly can not have their 
own child.

Foster care is a situation in which children are temporarity placed in foster
family. Children are placed in foster care  by child welfare agencies. These children are
negleted, abused or else abandoned and they have problem with their psyche.

Children are placed in the institucional care when their parents are not able to care 
of them.

The practical part deals with  the survey by means of the questionnaire with the 
aim to fi nd out  views and knowledge of unprofessional public on foster care. 

The questionnaire survey involved a total of 51 respondents, of which 69 % of 
respondents (35 respondents) were women, 31 % of respondents (16 respondents) 
were men. 

Knowledge of the general public at the fi eld of foster care. They are familiar with 
this problem only at the general level. All the respondents know, that they may
became a foster parents. They don’t know, what organized to content and other
details concerning adoption procedure.

Keywords: adoption, foster care, institutional care, alternative family care, orphan, 
parents.
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Přílohy

Příloha č. 1: Strukturovaný dotazník 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který je součástí
mé absolventské práce – Systém náhradní rodinné péče v ČR. Tento dotazník je
anonymní a data v něm budou použita pouze pro absolventskou práci a studijní účely.
Velice Vám děkuji za spolupráci.

1. Vaše pohlaví?
 a) muž
 b) žena

2. Jaký je Váš věk?
 a) 20 – 30 let
 b) 30 – 40 let
 c) 40 – 50 let
 d) 50 – 60 let

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
 a) základní
 b) vyučen v oboru
 c) středoškolské
 d) vyšší odborné
 e) vysokoškolské

4. Je Vám znám pojem pěstounská péče?
 a) ano
 b) ne 
 c) nevím

5. Slyšeli jste o možnosti, stát se pěstounem/pěstounkou?
 a) ano
 b) ne

6. Uvažujete o možnosti stát se pěstounem/pěstounkou?
 a) ano
 b) ne
 c) nevím

7. Jaký důvod by Vás k tomu vedl?
 a) láska k dětem
 b) možnost zajímavého zaměstnání
 c) fi nanční odměna s touto profesí spojená
 d) žádný

8. Jaký důvod by Vám  bránil, stát se profesionálním pěstounem/pěstounkou?
 a) nechci se stát pěstounem/pěstounkou
 b) nedostatek volného času
 c) osobní důvody
 d) žádné

9. Setkali jste se někdy s pojmem předpěstounská péče?
 a) ano
 b) ne
 c) nevím

10. Víte, co znamená pěstounská péče na přechodnou dobu?
 a) ano
 b) ne
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