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Úvod
Jako téma své magisterské práce jsem si zvolila „Zprostředkování osvojení v ČR“.
K tomuto tématu mám profesně blízko, neboť několik let působím v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, pod kterou zprostředkování náhradní rodinné péče (dále jen NRP)
spadá. Výše zmíněná agenda mě stále velmi zajímá, a to zejména pro svou
společenskou potřebnost, rozmanitost a atraktivitu.
Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti problematiky NRP jsem se rozhodla zaměřit
výhradně na osvojení. V žádném případě bych nechtěla podceňovat, nebo opomíjet
význam dalších forem NRP (např. pěstounské péče), avšak vzhledem k limitům daným
pro tento druh práce jsem se rozhodla věnovat výše uvedenému. Domnívám se, že
zvolené téma je maximálně aktuální. S ohledem na počet žádostí o osvojení, zároveň i
dětí určených do osvojení, není pravděpodobně možné, aby se běžný občan, byť
zprostředkovaně

s problematikou

osvojení

nesetkal.

Vzhledem

k aktuálnosti

problematiky jsem vycházela nejen z literatury, ale také z nejnovějších zdrojů, jako
např. poznatky z konferencí (viz Literatura – Sborníky), nebo chystané legislativní
změny.
Ve své práci chci podat ucelenou studii o osvojení v České republice, a to v celé šíři,
multidisciplinárně, nikoliv např. pouze z pohledu právního, či psychologického.
Domnívám se, že jednooborových studií v oblasti osvojení je mnoho, avšak aktuální
komplexní přehled zabývající se osvojením bohužel chybí.
V druhé části práce je použit kvalitativní výzkum formou dvou kasuistik. Pro toto
zpracování kasuistik jsem využila své možnosti dostupnosti v podstatě všech možných
zdrojů. Hlavním záměrem bylo, aby se množství získaných informací odrazilo na
kvalitě kasuistik. Kvantitativní výzkum jsem nezvolila právě proto, že zejména
v problematice NRP je nutná maximálně kvalitní a odborná interpretace, kterou by,
s největší pravděpodobností, vzhledem k omezenému rozsahu práce a zároveň jejímu
odbornému zaměření, nebylo možno poskytnout. Vzhledem k tomu, že se nejen ve své
praxi setkávám s častým absolutním zkreslením číselných údajů a dat, nebo jejich
nepochopením, a v důsledku toho špatným výkladem, některé numerické tabulky
přikládám v příloze. Jedná se o jednoduché přehledy, které jsem doplnila stručnou
interpretací. Domnívám se, že daleko lépe v tento okamžik poslouží pro ilustraci dané
problematiky. Číselné údaje jsou stále velmi žádané – a to zejména ze strany novinářů.
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Za podstatnou a neméně důležitou část své práce považuji Přílohy. Jedná se o
dokumenty, které jsou nejen maximálně ilustrativní, ale domnívám se, že více ukazují
praktický rozměr dané problematiky. V naprosté většině případů se jedná o stěžejní
dokumenty v NRP, které ale nejsou veřejnosti (z mnohých důvodů) známé a to přesto,
že se nejedná o dokumenty tajné, nebo neveřejné.
Za hlavní cíl své práce považuji zejména seznámení čtenářů s agendou NRP, za cíl
vedlejší podání uceleného obrazu o situaci v České republice. Vzhledem k tomu, že o
osvojení žádá z různých příčin stále velký počet lidí, domnívám se, že zvolené téma
práce je aktuální a jeho odtabuizování je více než žádoucí.
Při zpracování diplomové práce pro mě byly velmi přínosné mé profesní možnosti a
zkušenosti, zároveň i množství a rozmanitost nastudované literatury.
Věřím, že má práce přispěje ke zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči v ČR –
osvojení. V ideálním případě i ke zboření (alespoň některých) mýtů …
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1 Uvedení do praxe náhradní rodinné péče – stručné
vymezení základních pojmů
Hned na úvod je třeba uvést, že se náhradní rodinnou péčí v ČR rozhodně nerozumí
pouze osvojení, ale ještě jiné druhy nekolektivní (tedy „nehromadné“, případně i
neústavní) péče o nezletilé (viz Příloha č. 1). Pro další porozumění a správné pochopení
dalšího textu je nutné přistoupit k vymezení základních pojmů v oblasti zprostředkování
náhradní rodinné péče.

1.1 Pojem: náhradní rodinná péče
V odborné literatuře je náhradní rodinná péče (dále jen NRP) definována
následovně: „Náhradní rodinná péče je souhrnné označení pro všechny druhy
nekolektivní péče o děti, o které se z nejrůznějších důvodů nemohou starat biologičtí
rodiče“1.
Dle mého názoru je pojem náhradní rodinná péče v široké veřejnosti nedostatečně
znám a mnohdy chybně interpretován. Z tohoto důvodu považuji za překvapující, že
mnohdy ani odborná literatura se tímto termínem nezabývá. V Psychologickém
slovníku2 tento pojem není vůbec vymezen, najdeme zde až pojmy ryze konkrétní, jako
např. osvojení. O souvislosti náhradní rodinné péče s psychologií jistě nelze
pochybovat, a proto se domnívám, že by tento pojem měl být do takto odborného
slovníku zařazen, neboť sem zcela regulérně patří.
Slovník sociální práce také přímo nedefinuje náhradní rodinnou péči, ale používá se
zde termín „náhradní výchovná péče“, tzv. substitute care. „V ČR se tímto termínem
rozumí formy náhrady rodiny u dětí bez vlastního funkčního rodinného zázemí, tj.
kojenecké ústavy, dětské domovy, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, ústavy sociální
péče, pečovatelské rodiny (jimiž jsou i „rodiny“ pečovatelek v SOS dětských
vesničkách), osvojitelské rodiny, svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodičů
(obvykle prarodičů nebo jiných příbuzných) a poručenství. Náhradní výchovná péče má
tedy zásadně dvě formy – ústavní a rodinnou“3.

1

Klimeš, 2002, s. 4.
Hartl a Hartlová, 2000, s. 339.
3
Matoušek, 2003, s. 115-116.
2
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Albín Škoviera ve své publikaci Dilemata náhradní výchovy přímo upozorňuje na
nutnost sjednocení pojmů. Dle něho je pojem „péče“ širším pojmem než „výchova“.
Pojem „péče“ bývá navíc používán i v anglosaské literatuře jako např. foster family
care, extrafamilial child care, residential care aj. Péči chápe jako dlouhodobou, zatímco
výchovu si spojuje pouze s dětským věkem. Na druhou stranu může být péče, na rozdíl
od výchovy, neosobní. Závěrem dochází autor k tomu, že výchova zahrnuje i péči,
avšak pečovat lze i bez toho, že bychom vychovávali4.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že mezi pojmem náhradní rodinná péče a náhradní
výchovná péče je diametrální rozdíl. S pojmem „náhradní rodinná péče“ operuje i platná
legislativa: „Pro péči o dítě a vytváření harmonického prostředí pro příznivý vývoj
dítěte je rodina nezastupitelná. Proto v případech, kdy vlastní rodina dítěte je z různých
důvodu nefunkční a nemůže péči o děti zabezpečit, je třeba, pokud je to vhodné, zajistit
pro dítě náhradní rodinnou péči“5. Pro účely této práce budu používat pojem náhradní
rodinná péče, který přesněji vymezuje danou problematiku a mezi odbornou veřejností
je frekventovanější.

1.2 Pojem: osvojení
Osvojení je absolutně nejčastější forma NRP v České republice, a proto se osvojení
stalo ústředním tématem mé práce.
Psychologický slovník definuje osvojení jako „....přijetí dítěte za vlastní adoptivními
rodiči...“6. Upozorňuje také na formy zrušitelného a nezrušitelného osvojení a
neopomíjí nutnost psychologického posouzení. Za velmi přínosnou považuji zmínku o
tom, že konečné rozhodnutí o osvojení je v kompetenci soudu7.
Osvojení může být definováno následovně: „Poměr mezi dospělým osvojitelem a
nezletilým osvojencem, který je podle platného práva ČR (z. 94/1963, z. 359/1999)
totožný s poměrem mezi rodičem a dítětem. Osvojitel má vůči osvojenému dítěti
rodičovskou odpovědnost“8. Součástí této definice je i stručné vymezení legislativního
procesu a legislativních podmínek osvojení. Autor zde zároveň vymezuje i tzv.
psychologický limit pro osvojení dítěte, tedy dosažení školního věku dítěte9.

4

Škoviera, 2007, s. 23.
Burdová a Novotná, 2007, s. 72.
6
Hartl a Hartlová, 2000, s. 387.
7
Hartl a Hartlová, 2000, s. 388.
8
Matoušek, 2003, s. 138.
9
Matoušek, 2003, s. 139.
5
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V praxi bývá používán pro stejný pojem nejen slůvko osvojení, ale i „adopce“. Ve
své magisterské práci jsem se rozhodla používat první uvedený termín a to zejména
proto, že termín „adopce“ je, dle mého názoru, v mnohém příliš zprofanován a dochází
tak k používání termínu „adopce“ i tam, kde se ve skutečnosti o adopci nejedná, např.
adopce dětí na dálku, adopce zvířete ze ZOO atd. Co tedy ale osvojení přesně je? Jedná
se o umělé (právní) navození takového vztahu mezi osvojencem (tj. dítě) a osvojitelem
(tj. žadatel – viz dále), jaký je mezi biologickým rodičem a dítětem. Osvojitel má vůči
osvojenému dítěti rodičovskou zodpovědnost, vyživovací povinnost a další právní
závazky, ale i nároky. Osvojenec má mimo jiné např. dědické právo. Osvojením
absolutně zanikají vzájemná práva mezi osvojencem a jeho původní rodinou. Osvojitelé
jsou uvedeni v rodném listě osvojence, a to na místě rodičů (matka/otec). K zápisu do
knihy narození, vedené na místně příslušné matrice dojde po nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o osvojení. V ČR rozeznáváme dva druhy osvojení – osvojení
zrušitelné a osvojení nezrušitelné (viz Příloha č. 1). Pro nezrušitelné osvojení je
zákonem o rodině10 (§ 75) stanovena minimální věková hranice osvojovaného dítěte
jeden rok.
„Hlavním cílem a posláním osvojením je umožnit nezletilému dítěti, které
z nejrůznějších důvodů nemůže vyrůstat ve své původní (vlastní, biologické) rodině, aby
vyrůstalo v rodinném prostředí, mělo „svoje“ blízké lidi a byly mu tak vytvořeny co
možná nejlepší podmínky pro další tělesný a psychický vývoj“ 11.
Osvojení v ČR je možné pouze u osob nezletilých, tedy u osob do 18 let věku.
V zahraničí je možné osvojit i dospělého člověka a v praxi se tak děje zejména
z důvodu majetkových záležitostí. V ČR je toto prozatím nemožné, a to zejména
s ohledem na chápání charakteru osvojení. Tedy: V naší republice je předpoklad, že
mezi dospělým člověkem a osvojitelem nemůže být vytvořeno takové pouto, které by
plně suplovalo vztah biologického rodiče a dítěte. Bylo by to tedy v rozporu s pojetím
osvojení v ČR. Dalším sporným bodem by bylo i případné dodržení přiměřeného
věkového rozdílu mezi osvojencem a osvojitelem, které současná legislativa (zákon o
rodině) ukládá.

10
11

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
Smutková, 2007, s. 52.
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1.3 Pojem: hostitelství
Dalšími využívanými formami NRP v ČR jsou např. pěstounská péče či tzv.
hostitelství. Hostitelství, tedy situace, kdy si např. dobrovolník ze zařízení bere dítě
k sobě domů např. na víkendy, rozhodně není ojedinělá, avšak stávající právní úprava
tento termín nezná. Hostitelství se proto v současné době řídí § 30 zákona o sociálně
právní ochraně dětí12. Domnívám se, že toto právní vymezení je nedostatečné. Dle mého
názoru je zde velký prostor pro zákonodárce. Věřím, že kvalitní právní úprava, případně
správný druh osvěty, by mohl přispět ke zvýšení počtu hostitelství v ČR, což by bylo ku
prospěchu dětí v DD a jiných zařízeních. V současnosti, bohužel, mnoho lidí o možnosti
hostitelské péče ani neví. Stát zde má velkou možnost využít potenciál takových
občanů, kteří mohou být přínosem pro děti v ústavní výchově, a tedy potažmo přínosem
pro celou naši společnost.
„Tzv. hostitelská péče umožňuje pobyt dítěte vyrůstajícího v ústavním zařízení v nové
rodině o víkendech a o prázdninách. Je optimálním řešením pro starší děti, které není
možno z nejrůznějších důvodů umístit do náhradní rodiny natrvalo a které již dokáží
rozumově a citově tuto situaci (zejména střídání prostředí a blízkých lidí) zvládnout“ 13.
Pojem hostitelství nijak výrazně neupravují odborné slovníky ani internetové zdroje.

1.4 Pojem: pěstounská péče
Pěstounská péče je definována jako: „Forma náhradní rodinné péče, kterou v ČR
garantuje a financuje stát (z. 94/1963). Rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče
přísluší soudu. Soud dítě svěří do pěstounské péče, pokud to zájem dítěte vyžaduje a
pokud osoba pěstouna poskytuje záruky řádné výchovy dítěte“14.
Autor zároveň upozorňuje na skutečnost, že pěstoun nemá vůči dítěti vyživovací
povinnost a dítě může zastupovat pouze v běžných záležitostech15.
V publikaci určené zejména pro budoucí osvojitele a pěstouny je pěstounská péče
vysvětlena následovně: „Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní
rodinné výchovy, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou
odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě se svěřuje do péče jednotlivce nebo manželů.
Pěstouni zastupují dítě v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádají
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souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje
soud“16.
Jelikož cílem mé práce je zejména seznámit a „osvětlit“ problematiku NRP,
domnívám se, že je nezbytné jasně vymezit zásadní rozdíly mezi osvojením a
pěstounskou péčí. Přestože pěstounská péče není předmětem této magisterské práce,
vymezení jejího obsahu je nutné pro pochopení dalších souvislostí. Tedy: pěstounská
péče je forma náhradní rodinné péče u takových dětí, které nejsou právně volné, přesto
nemají kvalitní rodinné zázemí, jsou např. v ústavní výchově aj.
V praxi to znamená, že jejich rodiče se o ně nemohou, nebo nechtějí starat, zároveň
ale o dítě projevují tzv. „zájem“. Pěstounovi, kterému na jeho žádost soud svěřil dítě,
náleží dávky státní sociální podpory. Tyto dávky lze chápat jako poděkování státu za to,
že náklady spojené s péčí, výchovou a rozvojem dítěte nehradí stát (tedy daňoví
poplatníci), ale právě pěstoun. Domnívám se, že v naprosté většině pěstounských rodin
se dítěti dostává lepšího, kvalitnějšího a emotivnějšího přijetí než v kolektivním zařízení
a to i přes vysoký standart poskytovaných služeb právě v těchto zařízeních.
Jako je možné osvojení dítěte manželem matky17, je v praxi možná i tzv. příbuzenská
pěstounská péče. Toto jsou specifické případy náhradní rodinné péče, které nepodléhají
zprostředkování krajským úřadem, ani Ministerstvem práce a sociálních věcí, avšak
v praxi jsou poměrně časté. Zejména u pěstounské péče se v naprosté většině případů
jedná o péči prarodičů. Pokud rodiče nejsou schopni z nějakého důvodu se starat o své
dítě a prarodiče jsou způsobilí (v praxi často zejména zdravotně) dítě vychovávat,
mohou si u příslušného soudu podat žádost o pěstounskou péči. Toto blíže upravuje
zákon o rodině: „Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné
fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se
svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla
příbuznému dítěte“18. Jedná se o velmi náročné životní situace, kdy prarodiče suplují
zároveň i roli rodičů. Dle mého názoru na tuto skupinu osob stát příliš nemyslí, jejich
složitou situaci jim dostatečně neusnadňuje.
Dávky pěstounské péče jsou v současnosti čtyři: příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
příspěvek při převzetí dítěte, odměna pěstouna a příspěvek na zakoupení motorového
vozidla. Z výše těchto dávek vyplývá, že rozhodně nemohou sloužit ke zvýšení
16

Matějček aj., 2002, s. 36.
Toto osvojení nepodléhá zprostředkování státem, nekoresponduje tedy s tématem diplomové práce
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životního standartu pěstouna. Bližší aktuální informace nejen o těchto dávkách lze
získat např. na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Kromě těchto
dávek náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, např. přídavek na
dítě.
Oproti tomu osvojení se týká takových dětí, které jsou tzv. právně volné. Znamená to
tedy, že rodiče dali souhlas s tím, aby dítěti bylo zprostředkováno osvojení, případně o
dítě po určitý čas, dle platné legislativy, neprojevovali opravdový zájem, nebo vznikl
tzv. žádný zájem. Blíže toto specifikuje zákon o rodině, č. 94/1963 Sb., v platném znění,
konkrétně § 68, odst. 1, písm. a, b, který říká: „Pokud jsou zákonnými zástupci
osvojovaného dítěte jeho rodiče, není třeba jejich souhlasu, jestliže:
a) po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě,
zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně
vyživovací povinnost 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, nebo
b) po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem,
ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná překážka“19.

1.5 Pojem: asistovaná reprodukce
Jelikož o osvojení v naprosté většině případů žádají páry, které nemohou mít vlastní
děti (viz kapitola 3.1), s touto problematikou úzce souvisí asistovaná reprodukce.
Přestože se jedná o medicínský pojem, jeho definici můžeme najít, mimo jiné, i ve
Slovníku sociální práce. Zde je definován takto: „Asistovaná reprodukce (assisted
reproduction) jsou medicínské postupy umělého oplodňování. Hlavními dnes
dostupnými technikami jsou inseminace (oplodnění vejce v těle matky, a to buď jejím
manželem, nebo dárcem) nebo inovulace (mimotělní oplodnění „ve zkumavce“
s následnou implantací zárodku do vejcovodu nebo do dělohy, přičemž vejce může patřit
matce nebo dárkyni). Lékařský výzkum rychle vyvíjí další, jemnější techniky (např.
mikroinjekce spermatu do oocytu) zvyšující úspěšnost zákroku a šířící se do medicínské
praxe. Platná česká právní úprava stanovuje, že matkou dítěte je žena, která je
porodila“20.

19
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Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, § 68, odst. 1, písm. a i b, v platném znění
Matoušek, 2003, s. 30.
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Pojem asistovaná reprodukce se používá v praxi poměrně málo. Většinou se užívá
synonyma „umělé (mimotělní) oplodnění“, nebo tzv. IVF21. Zjednodušeně se dá říci, že
se jedná o umělý způsob oplodnění vajíčka mimo tělo ženy.
„Všechna centra asistované reprodukce v České reprodukce musí splňovat přísná
kritéria ohledně personálního obsazení, přístrojového vybavení a také úspěšnosti své
práce“22.
S léčbou neplodnosti souvisí zejména následující právní předpisy: Zákon č. 20/1966
Sb., o zdraví lidu, v platném znění, Opatření ministerstva zdravotnictví ČSR z 18. 11.
1982: „Podmínky pro umělé oplodnění“, Metodický návod Ministerstva zdravotnictví
ČR ze 4. 11. 1997 pro poskytování, vykazování a úhradu výkonů asistované
reprodukce, ale i Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění.
Úhrada IVF je v každém státě prováděna jiným způsobem. Například ve Velké
Británii není zdravotní pojišťovnou hrazen ani jeden cyklus asistované reprodukce,
naopak v Izraeli může neplodný pár podstoupit nespočet (omezení pouze zdravotním
stavem) cyklů asistované reprodukce. V České republice hradí zdravotní pojišťovny
zpravidla tři cykly IVF23. Další cykly si již klienti musí hradit sami.

1.6 Pojem: neplodnost
S výše uvedenými pojmy úzce souvisí pojem neplodnost. Byť se může zdát, že tento
pojem je srozumitelný a jasný, často je vysvětlován a prezentován špatně. Neplodností
se rozumí snížená nebo zcela chybějící schopnost zplodit biologického potomka.
Rozhodně ale neznamená komplexní neschopnost mít děti. Neplodnost není sterilita.
V praxi však často dochází k záměnám těchto pojmů. O neplodnosti se hovoří
v takovém případě, kdy při nechráněném pohlavním styku nedošlo po určité době
(zpravidla cca 1 – 2 roky) k otěhotnění. Naprostá většina žadatelů o osvojení se
s neplodností léčila, či léčí.
Neplodnost může závažným způsobem ovlivnit i motivaci žadatelů. „Neplodnost
jako většina psychických traumat vede k posílení egocentrického uvažování, které vede
k osobní motivaci získat dítě, spíše než altruistické. Bez pochyby existují psychická
traumata, která posilují altruistické chování, ale bohužel mezi ně nepatří neplodnost“24.
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Psychologický slovník uvádí, že v České republice existuje přibližně 10 %
partnerských párů, každoročně přibývá cca 10 000 neplodných párů25.
S neplodností souvisí mnoho etických otázek, jako například: Je správné léčit
neplodnost, když na naší planetě je mnoho lidí, a mnozí umírají hladem? Je prioritní
právo dítěte znát svého biologického (genetického) otce, nebo právo dárce spermatu
zůstat anonymní? Jsou embrya v laboratoři člověkem? Můžeme zničit např. poškozená
embrya? Je správné vybírat pohlaví budoucího dítěte podle přání rodičů?

1.7 Pojem: žadatel
V této části je nutné vymezit pojem žadatel, neboť jej ve své práci budu ve velké
míře používat. Žadatelem se rozumí taková osoba, která podala žádost o
zprostředkování náhradní rodinné péče u příslušného orgánu sociálně právní ochrany
dětí (viz kapitola 3.2). Z právního hlediska tedy bylo zahájeno správní řízení – tj. dnem
podání žádosti. Lidé, kteří se stávají žadateli o osvojení, jsou velmi různí, stejně tak
jejich důvod (motivace) pro podání žádosti.
Profesor Matějček charakterizuje žadatele o osvojení následovně: „Nebojme se
práce na sobě samých! Je pravda, že vlastní (biologičtí) rodiče mají snazší cestu
k porozumění dítěti v jeho individualitě a jedinečnosti. Adoptivní rodiče a ostatní
vychovatelé v náhradní rodinné péči se k tomu musí teprve propracovat. Dítě je
tajemstvím, které musí teprve odhalovat. Nedočkavost, netrpělivost, dlouhodobé
neuspokojení potřeby rodičovství jsou jim v tom spíše překážkou než pomocí. Překypují
citem, který musí být regulován a sveden do účelných pracovních kolejí. Musí zkrátka
na sobě více pracovat, musí více myslet, více toho procítit (a zřejmě i více trpět) – zato
však (a to je nepochybně odměna nad odměny) velkou většinou své rodičovství, také do
větší hloubky prožijí a více si z něho pro růst své vlastní osobnosti odnášejí“26.
Značnou část těchto žadatelů tvoří neplodné páry, nezanedbatelnou část tvoří ale i
„single27“ ženy či muži tzv. samožadatelé. Žadatelé prochází složitým procesem a
teprve poté jsou zařazeni (či nezařazeni) do evidence žadatelů o osvojení, kterou vede
příslušný krajský úřad (v Praze Magistrát hlavního města Prahy). Proces
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zprostředkování NRP je blíže popsán v kapitole 3. O žadatelích ze zmíněné evidence
rozhoduje poradní sbor.

1.8 Pojem: poradní sbor
Poradní sbor je orgán zřízený hejtmanem kraje (dle § 38, zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně právní ochraně dětí, v platném znění). Je to sdružení odborníků, kteří rozhodují
o procesu „párování“, tedy vybírají pro každé dítě nahlášené ke zprostředkování NRP ty
nejvhodnější rodiče. Hejtman osobně jmenuje či odvolává předsedu poradního sboru,
jeho zástupce, tajemníka, ale i ostatní členy. Poradní sbor má svou strukturu, hierarchii
a pravidla, které si ale ustanovuje každý krajský úřad (případně Magistrát hlavního
města Prahy) sám. Je tvořen z odborníků působících v oblasti sociálně právní ochrany
dětí, členy poradního sboru jsou i zaměstnanci krajského úřadu. Zpravidla se jedná o
pediatry (preferována zkušenost s kojeneckými ústavy, nebo jinou formou ústavní
výchovy), právníky se specifickým zaměřením (např. zdravotní právo, sociální či
rodinná oblast aj.), speciální pedagogové, psychologové, odborníci z příslušných
neziskových organizací atd.
Například na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje je poradní
sbor definován takto: „Poradní sbor pro náhradní rodinnou péči je zvláštním orgánem
kraje, týmem složeným z kvalifikovaných odborníků působících v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí, v oboru pediatrie, psychologie i pedagogiky. Významným faktorem je ta
skutečnost, že jednání jsou přítomni zástupci zařízení, ze kterých budou projednávány
děti do náhradní rodinné péče. Poradní sbor je odborným garantem zákonného postupu
při zprostředkování osvojení a pěstounské péče“28.
Jak z výše uvedeného vyplývá, poradní sbor je stanoven na každém krajském úřadě
(případně Magistrátu hlavního města Prahy). V současnosti je ČR rozdělena do 14 krajů
(více viz zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů). Poradní sbor
je dále ustanoven také na Ministerstvu práce a sociálních věcí. O činnosti jednotlivých
krajských úřadů a dále také MPSV hovoří zákon o sociálně právní ochraně dětí.
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2 Vývoj náhradní rodinné péče v České republice
Cílem této kapitoly není detailní rozbor historie osvojení v celé jeho šíři, ale
zachycení těch nejvýznamnějších mezníků (z pohledu sociálního, historického,
právního aj.), které se promítly do současné podoby osvojení, a zároveň stručný popis
vývoje NRP v České republice.

2.1 První fáze: Počátky osvojení a situace ve Starém Římě
Historie náhradní rodinné péče úzce souvisí s historií lidstva. „Přijetí cizího dítěte za
vlastní, upravené dnešním právním řádem, má svou dlouhou historii. Tato tradice
vychází z tendence zabudované do biopsychické výbavy, s níž lidský rod vstupuje na
vývojovou scénu. Jedná se v podstatě o schopnost chránit nejen své vlastní dítě, ale
jakékoli cizí dítě, přijmout ho za vlastní a pečovat o ně. Tato schopnost je dle výzkumů,
dána nejen ženám, ale také mužům“29.
Motivace pro přijetí dítěte do náhradní rodiny se odvíjela od aktuálního nastavení
společnosti. Výjimkou nebylo přijetí dítěte do rodiny za účelem získání majetku nebo
levné pracovní síly. Hodnota lidského života byla zpočátku minimální, neboť dítě
nebylo pro společnost takovým přínosem, jako dospělý jedinec, protože nebylo tak
pracovně výkonné. Prioritním zájmem při osvojení byl zájem osvojitele. K uznání
některých práv dítěte dochází až v období feudalismu, avšak hodnota dětského života je
stále poměrně nízká.
Právní formu nabývá osvojení již za starého Říma. Podle tohoto práva platí „adoptio
naturam imitatur“30. To znamená, že vztah mezi osvojencem a osvojitelem je podobný
jako vztah mezi rodiči a vlastním dítětem31.
V Římském právu platilo, že osvojit dítě mohli pouze muži, neboť muž měl v tomto
období větší práva než žena, byl živitelem a hlavou rodiny. Podmínkou pro osvojení
bylo, aby věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem byl alespoň 18 let. Oproti
dnešku se nepovolovala adopce vlastních nemanželských dětí.
Osvojení má své počátky v odkládání přespočetných dětí. Tyto děti byly obvykle
odkládány na takové místo, aby měly šanci přežít a poté se plně adaptovat v nové
rodině. Poměrně běžným způsobem bylo využití toren u kostelů. Takto odložené dítě
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bylo obvykle bezvýhradně přijato novou rodinou. Naopak za počátky pěstounské péče
můžeme jednoznačně označit kojné, následně pak chůvy32.

2.2 Druhá fáze: Období mezi osvícenstvím a první světovou válkou
V době osvícenství dochází k zakládání nalezinců. Kojné však stále mají své využití.
Dítě u nich na venkově obvykle pobývalo až do šestého roku života, poté se vracelo
zpět, do své rodiny původní – biologické.
„Nabízí se tu jedna zajímavá paralela. Tehdy bylo dítě zachraňováno osvojením či
pěstounskou péči před ústavem a před záhubou fyzickou. Dnes, kdy je ústavní péče
nesrovnatelně lepší, je dítě stejně tak zachraňováno náhradní rodinnou péčí před
ústavem a před ohrožením psychickým“33.
Za zajímavost považuji, že i přes velké využívání kojných se proti tomuto způsobu
výchovy bouřili již lidé v Antice. Využívání kojných pro ně představovalo
nerespektování Boha a lidské přirozenosti. Domnívali se, že mlékem dítě přejímá
vlastnosti kojné, nikoliv matky. Tento poznatek byl často využíván v případech, kdy
chtěli změnit vlastnosti zlé, nebo nemocné matky. Kojná pak byla vybírána podle
vlastností, jež měla dítěti předat. V současné době, kdy máme znalosti z oblasti genetiky
a zároveň i nejnovější poznatky z moderní psychologie, můžeme říci, že využívání
kojných pravděpodobně vede k odcizení dítěte od rodičů a k následné deprivaci a
frustraci dítěte.
Zřizování nalezinců sice pokračovalo, avšak s rozvojem kapitalismu se začínají
objevovat hlasy proti hromadné ústavní výchově. J. H. Pestalozzi navazuje na názory J.
J. Rousseaua. Právě J. J. Roussea poukazuje na význam individuální péče v rodině,
případně na její adekvátní náhrady a hlásá, že nahradit opuštěným dětem rodinu je
povinností společnosti. Právě zde můžeme zaznamenat výrazný posun v myšlení a
přístupu společnosti. Důraz již není kladen pouze na přežití dítěte, ale zároveň i na jeho
řádnou výchovu směrem ku prospěchu společnosti.
Významným právním dokumentem v péči o děti se stal zemský zákon chudinský pro
Čechy ze dne 3. 12. 1868. Veřejná péče o opuštěné a osiřelé děti byla poskytována
v rámci chudinské péče v působnosti domovských obcí. Tuto péči jim ukládal
§13 českého zemského zákona.
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„Nalezince byly stále ještě přeplněné, dětí pro adopci „volných“ mnoho, zájemců a
uchazečů o ně však málo. Pravý opak dnešního stavu! Byly vlastně jen dvě kategorie
potenciálních osvojitelů – jednak bezdětní zámožní manželé, kteří prokazují „ubohým“
dětem dobrodinní, jednak pěstouni, kteří si dítě ponechávají i po šestém roce jeho věku,
kdy by je měli předat zpět do nalezince, odkud by putovalo dál do své domovské
obce“34.
V roce 1908 byla vytvořena Česká zemská komise pro péči o mládež při Zemské
školní radě. Tato instituce řešila během první světové války krizové situace v péči o
děti, zejména osiření dětí a jejich následné žití v podmínkách, které ohrožovaly jejich
zdravý vývoj. Jednalo se zejména o děti, kterým rodiče zemřeli, ale dále také o děti ze
sociálně slabých rodin.

2.3 Třetí fáze: Období světových válek
Po 1. světové válce dochází k dalšímu zásadnímu obratu. Prioritním již není pouze
zájem osvojitelů, ale zároveň se přihlíží i na zájem dítěte. Ochrana dítěte se stává
v novém Československu nepsaným celonárodním programem. Zemská ústřední péče o
mládež (dříve České zemské komise) spravovala ve 30. letech 24 okresních sirotčinců,
stát spravoval 60 dětských domovů, které byly určeny k dočasnému a ozdravnému
pobytu dětí opuštěných nebo ohrožených. Určitý rodinný ráz byl zajištěn kapacitou
max. dvaceti míst35.
Po 1. světové válce také dochází ke vzniku mnoha dalších nezávislých orgánů.
Otázka válečných sirotků se pro mnoho států stala závažnou, a to jak z morálního tak
finančního hlediska. Veřejná sociální správa směřuje k tomu, aby dobrovolná sociální
péče vytvářena soubornou ucelenou síť pro různé oblasti sociální péče. Zároveň tak
dochází

k potřebné

specializaci.

Přestože

přibývá

kvalifikovaných

sociálních

pracovníků, ve velké míře je sociální oblast personálně zajišťována zejména ze strany
občanů, zvláště pak lékařů a pedagogů. Jejich činnost byla ve většině případů bezplatná
a dobrovolná. Velký význam mají organizační střediska, která jsou zpravidla zřízena
v každém okrese. Staly se pomocnými orgány zákonné péče o mládež a poskytují
zastoupení soudům, úřadům, které přicházely do styku se sociální péčí o mládež.
Zároveň pomáhaly těhotným ženám (převážně svobodným), a to nejen před porodem,
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ale i po něm. Další pomoc byla poskytována nemanželským a osiřelým dětem, případně
dětem z rozvrácených rodin.
Za první jednotnou právní úpravu institutu osvojení můžeme považovat zákon č.
56/1928 Sb., o osvojení ze dne 28. března 1928. V tomto právním předpisu je, oproti
dnešní právní úpravě, zcela jinak chápán cíl osvojení. Dle současné právní úpravy je
prioritní, aby osvojení bylo především ku prospěchu osvojenci. Zákon č. 56/1928 ale
nekladl potřebný důraz ani na vytvoření vhodného rodinného prostředí. Hlavním cílem
osvojení dle tohoto zákona bylo především nalezení vhodného dědice pro osvojitele.
Osvojení je tak pojato spíše jako majetkoprávní institut. Osvojitelem se mohla stát
pouze osoba starší 40 let, která neměla vlastní děti, a to jak manželské, tak
nemanželské. Z majetkových důvodů bylo možno osvojit i člověka zletilého, a to
dokonce i takového, který již uzavřel manželství. Výchovná funkce náhradní rodiny
tedy byla zcela potlačena. Osvojení bylo chápáno spíše jako smluvní vztah, než
vytvoření citových vazeb mezi osvojitelem a osvojencem. Zákon č. 56/1928 Sb.,
pamatoval pouze na osvojení zrušitelné.

2.4 Čtvrtá fáze: Období po 2. světové válce
I zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném znal pouze zrušitelné osvojení, kterému
se věnoval v § 63 až 69. Osvojení v tomto zákoně ztratilo již svůj majetkoprávní
charakter. Zájem státu se obrací k dítěti, jemuž má být zajištěno náhradní rodinné a
výchovné prostředí. Již neplatí dříve stanovené podmínky pro osvojitele, např. věk 40
let, nebo bezdětnost. Preferována byla naopak péče kolektivní.
Osvojení je nově vázáno na svolení soudu. Osvojením již zanikají práva vůči
biologické rodině, a dále zde nově existuje ustanovení o příbuzenském vztahu mezi
osvojencem a rodiči osvojitele. Jednalo se o mimořádné novinky, ze kterých vychází i
náš současný zákon o rodině.
Nezrušitelné osvojení bylo do české legislativy zavedeno až zákonem č. 15/1958 Sb.,
o změně předpisů o osvojení. Na základě tohoto předpisu byl osvojitel zapisován do
matriční knihy namísto biologických rodičů dítěte.
Po 2. světové válce naopak dochází k upřednostnění kolektivní péče před
individuální péčí v náhradní rodině. Rozvoj kolektivní péče zbrzdil až zákon o rodině,
který je platný dodnes. Právě v této zákonné úpravě došlo k významnému posílení a
vyzdvihnutí nezastupitelné funkce rodiny.
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2.5 Pátá fáze: Současnost
Po roce 1989 se česká společnost rychle přizpůsobila západoevropským modelům
hospodářského systému. Dle demografů dochází ke změnám v rodinném chování české
populace, např. zvyšuje se věk prvorodiček, klesá sňatečnost atd.
„Porevoluční

uvolnění

společenských

poměrů

mělo

významný

dopad

do

reprodukčního chování společnosti. Nové možnosti seberealizace oslabily do té doby
poměrně intenzivní reprodukční proces mladých ročníků. Vznikla tak paradoxní situace,
kdy poklesla plodnost a s ní spojené charakteristiky, ačkoliv se do věků vysoké plodnosti
postupně dostávaly velmi početné ročníky ze 70. let“36.
V současnosti dochází k rozvoji tzv. sanace37 rodiny. „Před rokem 1989 byla
sociální práce s rodinou doménou pouze jedné instituce – obvodních a okresních úřadů
– oddělení péče o rodinu a dítě. Sociální pracovnice byly školeny v metodách práce
s rodinou postavených na autoritativním, direktivním vztahu mezi pracovníkem a
klientem“38.
Velký význam pro vývoj náhradní rodinné péče v ČR má též vývoj moderní
medicíny, jež má za následek snížení kojenecké úmrtnosti. Chování naší populace je
pravděpodobně výsledkem přejímání z jiných kulturních modelů. Postoj společnosti
vůči rodině se neustále formuje, důraz je kladen na zájem dítěte. V devadesátých letech
dochází zároveň i k rozvoji neziskového sektoru.
„Současně ovšem celkový civilizační a kulturní vývoj, sociální politika a jí ovlivněné
zákonodárství vede v evropské společnosti obecně k velkému zvýšení životní úrovně – a
paradoxně k velkému úbytku dětí pro adopci právně volných. Zavádí se a rozvíjí adopce
mezinárodní. Vznikají nejrůznější formy náhradní rodinné péče a s nimi také instituce
vládní i nevládní, které jí propagují a řídí“39.
Během 19. a 20. století prodělaly právní předpisy v oblasti osvojení v našem státě
mnoho změn. Tyto změny jsou odrazem proměn ve způsobu života manželství a rodiny,
jakož i proměn, které v přístupu k dítěti a jeho ochraně nastaly v oblasti působení
státních orgánů, resp. státu.
Za další důležité aktuální právní dokumenty v oblasti NRP považuji zejména zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Z tohoto právního předpisu vyplývají další řízení
36
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rozhodná pro osvojení, a to dle § 180a až 185. Neopominutelným právním předpisem je
též zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, dále pak zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. zákon o matrikách), a dále
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. V souvislosti
s utajenými porody souvisí s osvojením i zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
v platném znění. Primárním mezinárodním dokumentem je též Úmluva o právech dítěte,
která mimo jiné již ve své preambuli zdůrazňuje, že v zájmu plného a harmonického
rozvoje osobnosti dítěte, musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí,
lásky a porozumění40
Aktuální legislativa pohlíží na náhradní rodinnou péči takto: „Děti dočasně nebo
trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo děti, které nemohou být ponechány
v tomto prostředí, mají právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem
v podobě některé z forem náhradní výchovy“41.
Vzhledem k tomu, že v praxi se stále častěji setkáváme se zprostředkováním
osvojení s mezinárodním prvkem, nelze opominout ani zákon č. 97/1963 Sb., o
mezinárodním právu soukromém a procesním a dále zákon č. 40/1963 Sb., o nabývání a
pozbývání státního občanství ČR, v platném znění.
Stěžejními dokumenty, nejen pro oblast náhradní rodinné péče, ale v právním řádu
ČR obecně, je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění a
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.), v platném znění. Právě v Listině
základních práv a svobod, v článku 32 se výslovně stanoví, že rodičovství a rodina jsou
pod ochranou zákona. Z Listiny základních práv a svobod vyplývá ochrana rodiny
obecně, tedy jak ochrana rodiny biologické, tak náhradní.
Článek 32, odst. 4 však chrání především rodinu biologickou. Dle tohoto článku je
péče o děti a jejich výchova právem rodičů, přičemž děti mají právo na rodičovskou
výchovu a péči. Článek 32 obsahuje též ustanovení, které staví na roveň děti narozené
v manželství i mimo ně. Představuje tak základ ústavní ochrany rodičovství a rodiny.
Pro institut nezrušitelného osvojení má velký význam.
„Důležitou porevoluční změnou je přenos iniciativy v oblasti sociální práce z beder
státu a případně obcí na nestátní neziskové organizace, případně církevní či soukromé
organizace. Sociální pracovníci jsou zaměstnáváni veřejnoprávními institucemi na
40
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úrovni střední (celostátní) nebo místní správy a nebo soukromoprávními institucemi jak
ziskovými, tak neziskovými“42.
Jak z výše uvedeného vyplývá, společnost prošla výrazným vývojem, kde až
postupem času si začala dětí vážit. Většina vyspělých států si nyní uvědomuje, že děti
jsou našimi následovníky, naší budoucností a jelikož si samy nedovedou z důvodu
biologické, psychologické či sociální nezralosti hájit dostatečně svá práva, musí takto
činit stát.
V současnosti sice došlo ke zvýšení životní úrovně, paradoxně se však objevily i
civilizační problémy s reprodukcí. Neustále je mezioborově pracováno na zkvalitnění
ústavní péče, vznikají dětské domovy rodinného typu. Zájem dítěte nabývá stále většího
významu, což považuji za maximálně pozitivní ukazatel o stavu společnosti.
Věřím, že přestože historie osvojení je dlouhá a pestrá, budoucnost je jistě ještě delší
a barvitější. V době nejbližší nás jistě čeká zlegalizování surogátního mateřství,
vyřešení otázky přímých adopcí, dále se chystá také novela občanského zákoníku.

42
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3 Proces zprostředkování náhradní rodinné péče
V předchozích kapitolách byly vymezeny, alespoň stručně, základní pojmy a historie
NRP. Jak již název této kapitoly napovídá, zprostředkování náhradní rodinné péče je
proces. Někdy se může zdát, že se jedná o proces zdlouhavý, avšak toto vnímání bývá
zpravidla subjektivní. Tak jako každý proces, tak i proces zprostředkování NRP má své
určité fáze a pravidla, které nemusí vyplývat pouze z příslušné legislativy.
Stát by měl rozvoj náhradní rodinné péče podporovat, a to nejen z následujícího
důvodu: „Dlouhodobé výzkumy odborníků (prof. Matějček, prof. Langmeier, prof.
Kolouchová ) i dlouhodobé sledování pediatrů (prof. MUDr. Mores, MUDr. Poláčková
a MUDr. Damborská) dokládají, že děti, které nepoznaly život ve funkční rodině
v dospělosti častěji selhávají – obtížně navazují hlubší vztahy, neznají svou hodnotu,
postrádají smysl života a pocit, že se mohou zařadit do společnosti. Ve srovnání s dětmi
přijatými do adopce či pěstounské péče mívají problémy se samostatným či rodinným
životem, jejich vlastní děti často končí v ústavních zařízeních“43.

3.1 Úvahy o NRP
Tato fáze se dá považovat za určitý předstupeň. Lidé se obvykle dlouhodobě léčí
z neplodnosti, velmi touží po svém vlastním dítěti, neúspěchy lékařských zákroků a
procedur je zraňují a vyčerpávají. Je to velká zátěž na psychiku jednotlivců, ale zároveň
se jedná o velkou zátěž pro vztah. „Řada lidí trpící déletrvající neplodností přiznává, že
by se k adopci uchýlila jen jako k poslednímu východisku z krajní nouze, i kdyby jim
díky tomuto čekání utekly nejlepší léta“44. Uvažování o NRP může být různě dlouhé. U
některých lidí zraje rozhodnutí podat si žádost o NRP několik let. Obvykle se jedná o ty
žadatele, kteří mají osvojení až jako poslední možnost – tedy pokud nevyjde nic jiného,
„vezmou za vděk“ osvojením. Psychologové tento druh motivace příliš nevítají.
Lidé se obvykle ocitají ve fázi, kdy se postupně (a mnohdy velmi pomalu) smiřují
s tím, že nemohou mít vlastní děti.
„Rozhodnutí učinit první krok ve věci adopce dítěte si pečlivě rozmýšlí většina párů.
Statistiky uvádějí, že od chvíle, kdy začne dvojice o adopci mluvit, do okamžiku, kdy se
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uskuteční první telefonát, uplyne obvykle jeden rok. Nápad se nejprve objeví v podobě
zaseté myšlenky, která se dále rozvíjí a nabírá na síle“45.
Další skupinou dlouhodobě uvažujících žadatelů o NRP jsou lidé, kteří např. od
ranného mládí vědí, že vlastní děti mít nemohou. Tito lidé se zpravidla na přijetí dítěte
prostřednictvím zprostředkování náhradní rodinné péče dlouhodobě připravují a ve
většině případů nastalou situaci lépe akceptují.
Žadatelů o osvojení, kteří by měli vlastní-biologické děti, je naprosté minimum.
Jejich motivace bývá často odlišná, a proto si tito lidé podávají spíše žádost o
pěstounskou péči. Výjimkou jsou žadatelé, kterým se po podání žádosti o osvojení
podařilo mít vlastní dítě. Někteří z těchto žadatelů nevezmou svou žádost o osvojení
zpět, ale rozhodnou se správní řízení přerušit a poté v řízení pokračovat – tedy přijmout
dítě do náhradní rodinné péče i přes to, že již mají své biologické.
Žadatelé o osvojení obvykle o pěstounské péči příliš neuvažují, neboť nejsou
schopni akceptovat, že by dítě nebylo „jejich“. U pěstounské péče se klade poměrně
velký důraz na sanaci původní (biologické) rodiny, na zachování vztahů s biologickými
rodiči a na podporu styku s biologickou rodinou ze strany pěstounů. Lidé, kteří mají již
své biologické dítě/děti se obvykle uchylují ke zprostředkování NRP z altruistických
důvodů. K přijetí dítěte do rodiny (většinou formou pěstounské péče) je vede touha
pomoci jinému dítěti. Oproti tomu žadatelé o osvojení jsou většinou neplodné páry,
jejichž motivací je…. „pomoci sobě“, tedy saturovat svou rodičovskou potřebu, která
zůstává dlouhodobě neuspokojena. Důvodem pro podání žádosti je v prvé řadě
nenaplněná potřeba rodičovství. Touha pomoci dítěti je v těchto případech až
druhořadá, ale samozřejmě, že zde existuje. Motivace je při případném podání žádosti
velmi stěžejní, neboť má přímý dopad na tzv. představy (dříve: požadavky) o dítěti.
V této fázi si někteří lidé začnou shánět o NRP informace, a to z různých zdrojů.
Bohužel, přestože informací o NRP je dle mého názoru dostatek, často se v praxi
setkáváme s tím, že informace jsou velmi málo kvalitní. Je proto důležité, aby si
zájemci o osvojení hledali informace z důvěryhodných zdrojů.
Vzhledem k tomu, že lidé v této fázi jsou obvykle velmi zoufalí a zranitelní, snadněji
uvěří líbivým, avšak nerealistickým informacím. Oblast náhradní rodinné péče je pro
mnohé podvodníky „dobrý byznys“ a je proto nutné být opatrní.
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Za nejvhodnější variantu považuji, pokud se lidé uvažující o osvojení obrátí přímo
na svůj místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, nebo na krajský úřad.
Kompletní seznam městských úřadů obcí s rozšířenou působností (případně úřadů
městských částí) a krajských úřadů lze nalézt, mimo jiné, např. na webových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí. Žadatelé na oddělení sociálně právní ochrany dětí
obdrží validní a zcela realistické informace zdarma a zároveň i několik užitečných rad.
Tuto možnost zpočátku využije jen minimum lidí. Pravděpodobně proto, že touží po
anonymitě, za svůj „handicap“ se stydí. Stále je pro ně těžké přiznat, že jsou neplodní.
Dalším důvodem může být i nedůvěra ke státním institucím obecně, případně
nevědomost, kde by si informace měli zjišťovat. Pokud si lidé zjišťují informace přes
internet, nebo přes své známé, obvykle se na svůj místně příslušný úřad obrátí.
Poté je již jen na jejich rozhodnutí, zda skutečně žádost o náhradní rodinnou péči
formou osvojení podají.
Osobně se domnívám, že není důvod k obavám před návštěvou oddělení sociálně –
právní ochrany dětí. Všichni pracovníci mají ze zákona o sociálně právní ochraně dětí
(§ 57) povinnost zachovávat mlčenlivost, a to zejména o skutečnostech, se kterými se
při provádění sociálně právní ochrany, nebo v přímé souvislosti s tím, seznámili.
Mlčenlivost jsou povinni zachovávat i po skončení pracovního poměru. „Zákon o SPO
obsahuje i související sankční ustanovení. Fyzická osoba, která prozradí nebo rozšíří
údaje o osvojení dítěte a ztíží tím péči osvojitele nebo výchovu osvojence, se dopustí
přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč“46.
Tlak společnosti a náročnost problematiky způsobily takové legislativní změny, které
zaručují, aby nejen na odděleních sociálně právní ochrany dětí, ale na úřadech obecně
pracovali vzdělaní zaměstnanci. Většina pracovníků má navíc bohaté zkušenosti a vědí,
jak nastalou situaci řešit. Sociální pracovníci obecně by měli dodržovat etický kodex,
který ustanovuje základní etické zásady, a pravidla etického chování sociálního
pracovníka. Z tohoto dokumentu mimo jiné vyplývá, že sociální pracovník je
zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání. Přestože etický kodex sociálních
pracovníků není právně závazný, věřím, že jeho dodržování je pro většinu sociálních
pracovníků samozřejmostí.
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„Klient a pracovník figurují v průběhu procesu řešení problému jakožto partneři.
Klient je plně zahrnut do definice problému, stanovování cílů a participuje na všech
rozhodnutích“47.
Domnívám se, že doba, kdy úřednice jednala z pozice moci, nebo se chovala
jakkoliv jinak neprofesionálně, je již dávno pryč. Bohužel, obraz sociální pracovnice
nebo pracovníka je často médii utvářen zcela chybně.

3.2 Podání žádosti
Datum podání žádosti nemá velký význam jen pro zahájení správního řízení, ale
obvykle bývá významným dnem i pro žadatele. Domnívám se, že s tímto souvisí i
mírný nárůst počtu přijatých žádostí krajským úřadem – buď těsně před koncem roku,
případně ihned po Novém roce, cca v průběhu ledna. Lidé obecně mají zpravidla před
koncem roku pocit, že by měli udělat to, co odkládali, nestihli, chtějí si „vyčistit stůl“.
Po Novém roce se zpravidla jedná o zvláštní formu novoročních předsevzetí, kdy si
žadatelé uvědomí, že zatímco jejich věk nemilosrdně stoupá, dítě přirozenou cestou
stále nepřichází.
Pro mnoho žadatelů je toto datum významné také proto, že končí jejich trápení
z bezvýchodné situace, neboť se jim začne rýsovat řešení. Žadatelé najednou mají
vidinu zlepšení situace, jejího vyřešení, začnou se na přijaté dítě těšit. Tento okamžik
mnohdy sehrává i velmi pozitivní roli co se neplodnosti žadatelů týče, zejména jednaloli se o tzv. psychologickou neplodnost, tedy neplodnost bez zjištěných fyziologických
příčin. Z praxe jsem sama velmi překvapena, jak velká část žadatelek o osvojení
v průběhu „čekání“ na zprostředkování NRP otěhotní. Často se tak stává právě poměrně
krátce po podání žádosti. Bohužel, přesné údaje o tomto jevu nejsou dostupné,
pravděpodobně s ohledem na složitost získávání informací a dalšího zkoumání. Při
přerušení správního řízení, případně při úplném zpětvzetí žádosti (více viz podkapitola
3.3.4.1 Přerušení řízení a 3.3.4.2 Zastavení řízení) totiž žadatelé nemusí uvádět důvod.
Někdy jej uvedou, jindy zašlou pouze strohou, formální žádost.
Dnem podání žádosti začíná správní řízení. Žadatelé mají povinnost spolupráce
s příslušnými orgány. Ukázku žádosti o osvojení přikládám v Příloze č. 5 a 6.
Náležitosti žádosti přesně vymezuje zákon č. 359/1999 Sb. v platném znění, o sociálně
právní ochraně dětí v § 21, odst. 5, písm. a.
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3. 2. 1 Náležitosti žádosti
K žádosti o osvojení je nutné doložit další dokumenty, které vyplývají z § 21, odst. 5
výše uvedeného zákona. Jedná se o již zmíněnou žádost, doklad o státním občanství
(případně povolení k trvalému pobytu), opis z evidence Rejstříku trestů, zprávu o
zdravotním stavu žadatele, zprávu o ekonomických a sociálních poměrech, písemné
vyjádření žadatelů k případnému osvojení dítěte z ciziny, souhlas se zjišťováním dalších
údajů a ověřování údajů uvedených v žádosti prostřednictvím OSPOD, písemný souhlas
s účastní na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny a stanovisko obecního
úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o osvojení. Kompletní spisová
dokumentace, kterou vede OSPOD a obsahuje minimálně vše, co je výše uvedeno, je
postoupena příslušnému krajskému úřadu. Nyní se budu obsahu spisové dokumentace
podrobněji věnovat.
Dokladem o státním občanství se obvykle rozumí doložení fotokopie občanského
průkazu do spisové dokumentace. Z občanského průkazu jasně vyplývá, občanem
jakého státu žadatel je. U cizích státních příslušníků je situace v oblasti zprostředkování
náhradní rodinné péče mnohdy značně složitá, neboť zprostředkování poté nepodléhá
právu vnitrostátnímu, ale dle Haagské úmluvy právu mezinárodnímu. Legislativa
různých států, a to i evropských, bývá v mnohém rozdílná, a to nejenom koncepčně,
eticky či systémově, ale zejména také právně. Na sjednocení legislativního rámce,
prostřednictvím mezinárodních smluv, pracuje v tuto chvíli Úřad pro mezinárodně
právní ochranu v Brně.
Mezi laickou veřejností mnohdy panuje přesvědčení, že k žádosti o osvojení postačí
doložit výpis z Rejstříku trestů. Tato domněnka je ale mylná. K žádosti o osvojení je
nutné doložit opis z Rejstříku trestů, tedy tzv. veřejnou listinu, ve které nelze dělat
výmazy, ani změny. Uvádí se zde všechny údaje o každém odsouzení (a to i
podmíněném) dotyčné osoby a všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných
opatření i o zahlazení odsouzení. Opis je tedy kompletní souhrn soudně řešených
„prohřešků“ proti právu. Oproti tomu ve výpisu z Rejstříku trestů se uvádí všechna
nezahlazená odsouzení. Výpis z Rejstříku trestů se dokládá např. při nástupu do
některých zaměstnání.
Vzhledem k tomu, že svěření dítěte do péče jakékoliv osoby je věc maximálně
závažná a odpovědná, výpis z Rejstříku trestů nemůže být dostačující. Zákon již
nestanoví, jak postupovat při záznamu v opisu z Rejstříku trestů. Obvykle se přihlíží
k závažnosti trestného činu (např. lehčí dopravní nehoda, nebo brutální loupežné
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přepadení – byť oboje např. před 10 lety), k době jeho spáchání a k současnému
dlouhodobému stylu života žadatele. U žadatelů, kteří mají záznam v opise z Rejstříků
trestů, se klade ještě větší důraz na psychologické posouzení. Rozhodnutí o zařazení či
nezařazení do evidence žadatelů je ale již pouze v kompetenci příslušného krajského
úřadu, případně Magistrátu hlavního města Prahy (viz dále). O záznamech v opisech
z Rejstříku trestů budu více hovořit v kapitole 5, zabývající se etickými otázkami
v oblasti osvojení.
Opis z Rejstříku trestů dožaduje vždy ten městský úřad, na kterém je žádost
podávána. Není přípustné, aby opis donesl přímo žadatel.
K žádosti o osvojení musí dále žadatel předložit zprávu o svém zdravotním stavu.
Pro lepší orientaci praktických, ale i odborných lékařů, je vytvořen formulář,
vyplývající z přílohy příslušného Metodického pokynu MPSV. Zdravotní stav žadatelů
je v průběhu řízení nadále ještě zkoumán, a to vždy posudkovým lékařem příslušného
krajského úřadu. Jeho vyjádření je nezbytnou součástí pro vyhotovení rozhodnutí.
Posudkový lékař si může dožadovat i další zprávy. Stejné možnosti má i příslušný
sociální pracovník na OSPODu, na krajském úřadu (případně Magistrátu hlavního
města Prahy), stejně tak psycholog KÚ. V mnohých případech bývá velmi obtížné
posoudit, nakolik jsou žadatelé zdravotně kompetentní vychovávat dítě. Zejména u
některých chorob je stanovení prognózy téměř nemožné. Zdravotní stav žadatelů bývá
velmi diskutovaným tématem, eticky velmi obtížně uchopitelným. Povinnost předložit
lékařskou zprávu ukládá § 21, odst. 5, písm. d zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní
ochraně dětí v platném znění. Doložení lékařské zprávy, ostatně jako dalších materiálů
pro úplnost žádosti, považuji za velmi osobní, avšak nezbytné.
Neméně citlivou otázkou je i zjištění údajů o ekonomických a sociálních poměrech
žadatelů. Tímto se zpravidla rozumí provedení sociálního šetření místně příslušnou
pracovnicí OSPOD v místě bydliště žadatelů. Ekonomickou situaci dokazují žadatelé
zpravidla sdělením zaměstnavatele o příjmu za poslední období. Zákon toto přesně
nestanoví, avšak zpravidla se jedná alespoň o období 6 měsíců. Pokud je žadatel osobou
samostatně výdělečně činnou, může doložit daňové přiznání. Avšak je otázkou, nakolik
je tento doklad vypovídající pro zprostředkování NRP. Osobně se domnívám, že daňové
přiznání bývá tvořeno pro potřeby finančního úřadu, tedy pro výpočet daní. Pro účely
zprostředkování náhradní rodinné péče je mnohdy vhodnější daňové přiznání nahradit
čestným prohlášením. Pro výchovu, výživu, ale i všeobecný rozvoj dítěte je zapotřebí,
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aby žadatelé mohli případnému dítěti nabídnout plnohodnotné sociální prostředí
s dostatečným ekonomickým zajištěním.
Při podání žádosti se musí žadatelé rozhodnout, zda souhlasí s tím, aby jejich spisová
dokumentace byla po uplynutí lhůty dle § 23 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí v platném znění, postoupena Úřadu pro mezinárodně právní
ochranu dětí se sídlem v Brně, ke zprostředkování osvojení dítěte z ciziny (viz Příloha
č. 4). Žadatelé se mohou též rozhodnout, zda chtějí výlučně žádat o osvojení dítěte ze
zahraničí. Bohužel, co se týče mezinárodních adopcí, v praxi toto příliš nefunguje.
„Mezinárodní osvojení je možným řešením v případě, že se pro dítě nedaří najít
náhradní rodinu v zemi původu. Je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při
mezinárodním osvojení, kterou vypracovala a přijala Haagská konference. Haagská
úmluva jasně stanovuje postup při osvojování dítěte do zahraničí, určuje povinnosti a
kompetence jednotlivých institucí, definuje právo dítěte na přednostní osvojení v zemi
svého původu, zaručuje biologickým rodičům anonymitu a zásadně vylučuje jakékoliv
zisky z adopcí. Zároveň nařizuje signatářským státům, aby na svém území určily jeden
ústřední orgán, který bude za osvojení dětí do zahraničí odpovědný. U nás tuto funkci
zprostředkovatele plní Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně“48.
Problémem bývají zpravidla chybějící mezinárodní smlouvy. Mezi laickou veřejností
převládá přesvědčení, že mezinárodním osvojením je „přivezení sirotka z Afriky“ nebo
z jiných rozvojových zemí. Osvojit ze zahraničí ale lze pouze takové dítě, pro které
nebyli najiti osvojitelé v jeho zemi, a dále toto lze pouze ze zemí, s nimiž má Česká
republika mezinárodní platné smlouvy. Co se mezinárodního osvojení týče, vychází
převážně z Haagské úmluvy. Z tohoto významného dokumentu také vyplývá, ze kterých
zemí osvojit dítě lze a ze kterých nikoliv. Spolupráce s jednotlivými státy je mnohdy
obtížná (a to i na území Evropy), jazyková bariéra (zejména, co se odborné terminologie
týče) je věčná. Při osvojení dětí z rozvojových zemí mnohdy opomíjíme zdravotní
rizika. A to nejen pro nás, jakožto občany civilizovaného právního státu, ale zejména
pro to dítě, které pochází ze zcela odlišných podmínek a jehož imunita je také naprosto
odlišná. Pro mnohé děti z Afriky by bylo převezení do ČR smrtící (např. chybějící
očkování), minimálně velmi fyzicky a psychicky zatěžující, s nutností projít
dlouhodobou karanténou. Pro tyto situace v ČR prozatím není vhodné zařízení. Není
zde ani žádná organizace nebo instituce, která by se nejen právním rámcem, ale celou
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problematikou koncepčně a systematicky zabývala. Další otázkou samozřejmě zůstává
finanční náročnost celého mezinárodního osvojování.
Mezinárodní osvojení bývá v praxi využíváno ale i opačným směrem. Pro děti, pro
které se v rámci naší republiky nepodařila najít vhodná osvojitelská rodina, je často
takováto rodina nalezena v zahraničí. Za velmi otevřené státy v oblasti osvojení lze
považovat např. Dánsko, Švédsko, či Itálii. Jazyková bariéra nebývá překážkou ani u
mírně starších dětí. Školní úspěšnost těchto dětí bývá v zahraničí zpravidla také velmi
dobrá, byť jejich prognosa v rámci českého školství takto pozitivní nebyla.
Pro zkompletování žádosti o osvojení musí žadatel předem souhlasit s tím, že se
zúčastní tzv. přípravy fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny. Tato povinnost vyplývá
ze zákona o sociálně právní ochraně dětí a bez absolvování tohoto speciálního kurzu
nelze žadatelé zařadit do evidence osob vhodných stát se osvojiteli (více viz. kapitola
3.3.2). Krajský úřad má za povinnost zorganizovat tuto přípravu, avšak nemusí ji již
přímo realizovat. Realizace a organizace přípravy může náležet jinému subjektu (po
splnění všech zákonných náležitostí).
Orgán SPOD je na základě písemného souhlasu žadatelů (také se poskytuje při
podávání žádosti) oprávněn zjišťovat, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností
pro zprostředkování náhradní rodinné péče uvedených ve spisové dokumentaci. Místně
příslušná sociální pracovnice má tedy dbát o to, aby údaje uvedené ve spisové
dokumentaci byly aktuální, případně jejich aktualizaci zajišťovat. Pokud nějakou změnu
i v průběhu správního řízení zjistí, je povinna nahlásit ji krajskému úřadu, který v danou
dobu spisovou dokumentaci žadatelů vede (viz dále). V praxi je toto velmi obtížné.
Sociální pracovnice na městských úřadech, či magistrátech bývají přetížené. Na jednu
sociální pracovnici připadá velké množství klientů (republikově se údaje liší), a zároveň
spisová dokumentace obsahuje velké množství údajů. Je proto obtížné mít aktuální
údaje tam, kde se žadatelé např. odstěhují, změní zaměstnání a tuto změnu na OSPOD
nenahlásí.
Přestože to zákon neukládá, spisová dokumentace zpravidla obsahuje např.
fotografie žadatelů, hodnocení zaměstnavatele a kontakty na žadatele. Fotografie jsou
velmi vypovídající a neslouží jen pro „připomenutí“ pracovníkům, kteří se žadateli
jednali. Mnohdy slouží k posuzování podoby, nebo k dotvoření představy o životním
stylu žadatelů (např. žadatelé nosící brýle).
Od hodnocení zaměstnavatele se nyní v praxi převážně upouští. Důvodem byly
téměř nic nevypovídající zprávy zaměstnavatelů, jejich nízká výpovědní hodnota pro
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zprostředkování náhradní rodinné péče a vysoká fluktuace zaměstnanců. Některé ženy
nechtěly svého zaměstnavatele informovat o záměru osvojit si dítě, neboť se obávaly
zhoršení pracovních podmínek, případně až skončení pracovního poměru. Přestože
zákon před diskriminací chrání, u případných soudních jednání je prokazování v těchto
věcech maximálně složité. Domnívám se, že je vhodné nechat na úvaze žadatelů, zda se
svým záměrem osvojit dítě zaměstnavatele seznámí či nikoliv. Nutno však podotknout –
možná na obranu zaměstnavatelů – že zatímco žena, která otěhotní, odchází z pracoviště
ve většině případů „postupně“, zatímco žena, která hodlá dítě osvojit, odchází velmi
rychle, někdy až „ze dne na den“, bez možnosti svou práci dodělat, předat atd. Osobně
se ale domnívám, že není v kompetenci úředníka krajského úřadu vstupovat do
interpersonálních vztahů klientů – tedy žadatelů.
Sdělit sociální pracovnici svoje telefonní číslo, případně mailovou adresu rozhodně
není povinnost, avšak může napomoci k snadnější a rychlejší komunikaci se žadateli.
Z praxe mohu potvrdit, že sdělení takovéhoto kontaktu je již téměř nezbytné.
V této fázi, tedy ve fázi podání žádosti, je nutné, aby žadatelé byli sociální
pracovnicí o všem důkladně a srozumitelně poučeni. Je na místě požadovat dobrou a
kvalitní vzájemnou spolupráci, neboť právě ta může velmi svědčit ve prospěch žadatelů
při svěřování dítěte do náhradní rodinné péče.
Je dobrou praxí, že sociální pracovnice je žadatelům k dispozici v průběhu celého
správního řízení, tedy v průběhu celé doby, kdy žadatelé nejen čekají na svěření dítěte,
ale je nápomocna i v „závěru“, tedy při řešení právní otázky osvojení u okresních
(případě obvodních) soudů.

3.3

Řízení o zprostředkování náhradní rodinné péče v rámci

krajského úřadu
Krajský úřad pokračuje ve správním řízení ihned poté, co obdrží spisovou
dokumentaci žadatelů. Správní řízení směřuje ke správnímu rozhodnutí, nezbytné je
správní dokazování. Krajský úřad se věnuje zprostředkování takové náhradní péče, kde
nefigurují tzv. „konkrétní žadatelé ke konkrétnímu dítěti“, ale jedná se o
zprostředkování anonymní. Zprostředkování osvojení a pěstounské péče blíže upravuje
§ 19a a § 20 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů.
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3.3.1

Psychologické posouzení

Absolvování psychologického posouzení je jednou z nezbytných podmínek pro
zařazení žadatelů do evidence. Závěr psychologického posouzení žadatelů je jedním ze
stěžejních materiálů pro vydání rozhodnutí o zařazení či nezařazení žadatelů do
evidence osob vhodných stát se osvojiteli. „Budete pozváni k psychologickému
posouzení, v němž budou shrnuty zkušenosti vašeho života, vaše dětství, vaše manželství,
jeho stabilita, vaše vlastnosti, rodičovské postoje, důvody, která vás vedou k přijetí
opuštěného dítěte apod“49. Psychologické posouzení musí zajistit příslušný krajský úřad
(případně Magistrát hlavního města Prahy). Za zajímavou lze považovat skutečnost, že
se většinou jedná o psychologické posouzení páru, nikoliv psychologické vyšetření
jednotlivců. Na většině krajských úřadů jsou psychologové zaměstnanci úřadu,
respektive konkrétního oddělení. Tento model bývá někdy právě z tohoto důvodu
kritizován. Psycholog tak podléhá svým nadřízeným, kteří ani zdaleka nemusí být
odborníky v NRP. Výhodou tohoto modelu je přístup psychologa do celé spisové
dokumentace a v případě kvalitního vedení i záštita velké organizace.
Dalším modelem v psychologickém posouzení je posuzování externím psychologem,
na základě „zakázky“ od krajského úřadu, případně Magistrátu hlavního města Prahy.
Tento model má svou velkou výhodu v tom, že posouzení provádí zpravidla nezávislý
psycholog. Za výhodu i nevýhodu zároveň lze považovat to, že takovýto psycholog
většinou není úředník. I psychologické posouzení totiž musí mít jisté formální
náležitosti. Bez nich by k takovémuto psychologickému posouzení nemohlo být při
vydávání rozhodnutí o zařazení (či nezařazení) do evidence osob vhodných stát se
osvojiteli

přihlíženo.

Další

nevýhodou

modelu

s externím

psychologickým

posuzováním je obtížné předávání informací. Spisová dokumentace je vedena na
krajském úřadě a její zapůjčení dalším osobám jasně upravuje další právní předpis.
Bohužel, v tuto chvíli není nikde jasně vymezeno, kolik a jakých informací by měl
externí psycholog od pracovníků krajského úřadu obdržet. Vše je tedy odvislé od tzv.
„dobré spolupráce“, případně od kvalitní smlouvy. Případné zapůjčování spisové
dokumentace je v podstatě nemožné. Velké omezení, v pozitivním slova smyslu, přináší
také zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb., v platném znění.
Psychologické posouzení žadatelů o osvojení se skládá z několika schůzek se
žadateli, kdy je s nimi hovořeno jednak v páru, jednak jednotlivě. Žadatelé vyplňují
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psychologické dotazníky, kde se zkoumá nejen partnerská shoda, ale také stabilita
partnerského svazku. „Obecně je známo, že dotazníkové metody jsou velmi citlivé na
autostylizace a disimulaci. Na druhé straně jsou to nejrychlejší, nejjednodušší a pro
klienty často nejpřijatelnější formou vyšetření“50. V některých případech se posuzuje i
životopis žadatelů, který byl dodán při podání žádosti. Zde jsou velkou výhodou
grafologické znalosti a dovednosti psychologa. Při tomto druhu psychologického
posouzení je velmi časté použití projektivních metod.
Stabilita manželství je velice důležitá, a proto jí je přikládán speciální význam.
Kvalita manželství může výrazně ovlivnit život dítěte v jeho nové rodině. Je nesporným
zájmem dítěte, aby tato rodina byla úplná, stabilní a aby naplňovala veškeré své funkce.
„Situace je nepříznivá a dále se zhoršuje. Rekordní míra rozvodovosti plodí denně nové
oběti, avšak žádná nová řešení. A nejhoršími jizvami jsou poznamenány děti. Odborníci
z oblasti duševního zdraví se shodují: jedna z hlavních příčin emocionálních problémů
u dětí z rozvedených rodin je snížený rozsah kontaktu s druhým rodičem“51.
Psycholog na této pozici by měl disponovat nejen příslušnými odbornými znalostmi,
ale také jistou profesní zkušeností. „Obecně se dá říci, že vyšetřovaný člověk mnohem
více je schopen ovládat a uvědomovat si své vnější reagování na podnět, než si je vědom
toho, na co nereagoval, ale mohl či měl. Proto většinu z absence reakce na určitý
podnět můžeme vyčíst pravdivější informaci než z toho, co bylo otevřeně tvrzeno, či
popřeno“52. Žadatelé se při vyšetření často „dělají lepšími“, obávají se neúspěchu při
psychologickém posouzení, neboť neúspěch při psychologickém posouzení by pro ně
znamenal, v některých případech, až fatální následky, neboť by nemohli saturovat svou
rodičovskou potřebu. Žadatelé se tak mnohdy uchylují až k manipulaci, velmi často též
k zamlčování skutečností.
„Žadatelé k nám přicházejí s přáním, abychom jim uspokojili jejich potřebu mít dítě.
Touha mít dítě je u nich v popředí a s tím často souvisí i jejich zidealizovaná představa
o rodičovství, která se dotýká výchovných očekávání. Cílem naší práce je, abychom
zkorigovali jejich ideály a daly jim reálnou podobu. A to je právě jeden z důvodů
k prohloubení práce se žadateli. Je obecně známo, že člověk se tak snadno od svých
představ a přání odvést nedá, nemluvě o tom, jsou-li tak silně biologicky a sociálně
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podložená. Za důležité považujeme i to, že poruchy plodnosti mají četné psychologické
důsledky, a to jak u žen, tak i u mužů“53.
Při psychologickém posuzování žadatelů o NRP nelze tolik pracovat s mlčením jako
při běžném psychologickém posuzování, neboť klienti přicházejí již v tak velké tenzi,
kterou by mlčení ještě zvyšovalo. Tenzi klientů je naopak třeba spíše redukovat.
V psychologickém posouzení rozhodně neplatí, že mlčící žadatel s námi souhlasí.
Naopak, mlčení může znamenat pasivní nesouhlas. Klimeš ve své rigórozní práci také
varuje před urputnými a příliš aktivními žadateli: „Bohužel, čím více mají žadatelé
sklon si vymáhat přednostní a rychlé vyšetření, trvají neústupně na určitých
vlastnostech dítěte, čím více jsou ochotni jít do konfliktu s organizacemi, zaangažovat
vyšší instance, tisk apod., aby si vymohli svoje práva, tím jsou ipso facto rizikovějšími
žadateli o NRP“54.
V praxi se někteří žadatelé ohrazují oproti detailnímu psychologickému posuzování.
Mají pocit, že není zapotřebí, neboť „jsou normální“, navíc se cítí diskriminováni.
Nechápou, proč by oni měli i nadále platit za svou neplodnost tím, že musí podstupovat
další sezení na úřadech. Domnívám se, že právě již při podávání žádosti by sociální
pracovnice měla žadatele široce poučit mimo jiné také o tom, že psychologické
posouzení je nezbytné z důvodu ochrany dítěte. Psychologické posouzení také
napomáhá „správnému“ výběru žadatelů pro dítě. Praxe ukazuje, že je velmi důležité
pro vytvoření dalšího kvalitního a hlubokého vztahu, aby si dítě i žadatelé byli blízko
osobnostně, charakterově aj..
Nejen při psychologickém posouzení žadatelů je nutné vyhnout se předsudkům.
„Úspěch v práci není předpokladem úspěšnosti v NRP.“55 Zejména sociální pracovnice
na malých městech často podléhají této sociální iluzi, jedná-li se např. o lékaře,
právníky, mediálně známé osobnosti aj. Tito na výkon orientovaní lidé s vysokým IQ
mají zpravidla sklon k individualismu a workoholismu. Častým charakterem je hrdost a
neústupnost. Přestože tito lidé bezesporu mohou být dobrými rodiči, jejich osobnosti
nebývají vhodné pro náhradní rodičovství56. Samozřejmě se toto netýká všech
úspěšných lidí, je nutné vyhnout se zobecňování.
Psychologické posouzení žadatelů o osvojení má oproti běžnému psychologickému
posouzení jednotlivce několik specifik.
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V souvislosti s těmito dvěma modely však zůstává řada nezodpovězených otázek.
Který model je ekonomicky výhodnější? Který model je celkově výhodnější? Jakému
psychologovi budou žadatelé o osvojení více důvěřovat? Tomu, který je součástí
organizace zodpovědné za celý průběh osvojení, nebo psychologovi, který má svou
vlastní praxi? Kde shánět kvalitní psychology? Máme jich dostatek?

3.3.2

Kurz přípravy osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny

„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 přechodnou dobu“57. Krajský úřad dále zajišťuje
poradenskou pomoc pro osvojitele, související zejména s osvojením dítěte a dále
v otázkách výchovy.
Vzhledem k personální situaci na jednotlivých krajích je v převážné části republiky
tato příprava uskutečňována jinou organizací. Krajský úřad zpravidla zadá zakázku a
v rámci výběrového řízení vybere vhodnou organizaci, která se zajištění a organizace
těchto příprav zhostí. krajský úřad si může klást speciální požadavky. Přípravu obvykle
vykonává pro Krajský úřad pověřená osoba, která je na základě rozhodnutí krajského
úřadu oprávněna vykonávat sociálně-právní ochranu dětí.
V rámci celé republiky existuje hned několik organizací, které se přípravě osob
vhodných stát se osvojiteli věnují. Většinou se jedná o občanská sdružení
s několikaletou tradicí a s jasnou vizí.
„Moderní přístupy k problematice náhradní rodinné péče zdůrazňují význam
náležitého výběru a přípravy žadatelů. Tento proces je komplexním diagnostickoformačním postupem. Diagnostika tu není jednorázovou statickou záležitostí, ale
dynamickým procesem, který na jedné straně prohlubuje poznání předpokladů a
možností žadatelů a na druhé straně tyto předpoklady kultivuje a rozvíjí“58.
Zorganizování přípravného kurzu je poměrně složité, a to zejména s ohledem na
zajištění příslušných lektorů, párů (velký význam se klade na sestavení skupiny), a dále
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s ohledem na prostorové zajištění. Vzhledem k intimitě příprav je nutné mít kvalitní a
důstojné zázemí.
Náklady spojené s přípravnými kurzy nese krajský úřad, případně Magistrát hlavního
města Prahy. Pokud přípravu osob provádí na základě zakázky jiný subjekt, krajský
úřad mu náklady spojené s přípravou osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny hradí.
Žadatelé si hradí dopravu, ubytování a stravu. Náklady spojené s přípravami jsou
nemalé, avšak jakékoliv další snižování finančních nákladů by pravděpodobně vedlo ke
snížení kvality a standardu přípravy.
Příprava osvojitelů probíhá zpravidla po dva víkendy. Začíná se vždy pátečním
večerem, a končí nedělním odpolednem. Z toho poslední nedělní den je věnován
individuálně párovým závěrečným pohovorům s psychologem. Počet účastníků kurzu je
obvykle limitován, např. 10 párů. Velkou roli při práci s žadatelskou skupinou sehrává
skupinová dynamika. Mezi těmito přípravnými víkendy je obvykle kratší časový
interval, např. 14 dní. Je nutný pro vstřebání informací, dohledání dalších informací
z ostatních zdrojů, splnění zadaných úkolů, ale zároveň umožňuje udržení převážného
množství získaných informací. Průběh přípravy a její obsahové členění garantují
odborníci z oborů, jako např.: psychologie, dětské lékařství, právo, sociální práce aj.
V některých případech zajišťují propojení mezi žadateli a odborníky manželské páry,
které mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí, tzv. moderující pár (MOP).
Využití moderujících párů je obvyklejší v přípravách pěstounů, a to vzhledem
k anonymnímu charakteru osvojení. „Originální nosnou myšlenkou konceptu je
moderování jednotlivých setkání žadatelů o náhradní rodinnou péči zkušeným párem
osvojitelů, kteří jsou modelem realizovaného cíle, k němuž se účastníci chtějí dobrat, a
zároveň jsou zdrojem jedinečných konkrétních zkušeností, jimiž mohou korigovat u
žadatelů některá apriorní ne zcela přesná očekávání“59.
Cílem přípravy je poskytnout žadatelům co nejvíce informací o potřebách dítěte,
jeho vývoji i úskalích vývoje vzhledem k možné deprivaci, připravit žadatelský pár na
co nejvíce situací, které velmi zákonitě nastávají... Příprava žadatelů by tak měla
poskytnout základní vhled do problematiky péče o přijaté dítě.
Nezastupitelnou roli má v přípravném kurzu, stejně tak jako při následném
zprostředkování NRP, pediatr. „Zhodnocení zdravotního stavu a vývoje dítěte, právě ve
spolupráci pediatra, psychologa, považuji za velice zásadní věc při vytipování dítěte
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vhodného pro náhradní rodinnou péči, a to zvláště v souvislosti s tím, jak klesá
„kvalita“ dětí nabízených do NRP. Podstatná část těchto dětí má nějaký zdravotní
problém, ovlivňující jejich vývoj. I na jeho záchytu, posouzení a prognóze závisí
úspěšnost života dítěte v NRP. Neopominutelná je úloha pediatra také v následném
vedení a poradenství nově vzniklých rodin. Vždyť při osvojení jsou osvojenci převážně
prvními dětmi v rodině u zcela nezkušených rodičů, kteří často tápají v nejistotě ohledně
péče o dítě“60.
Přípravy žadatelů se musí zúčastnit každý žadatel o osvojení. Roli zde nehraje
vzdělání ani jiné faktory. Přípravný kurz není jen o získání vědomostí, ale také o
filosofii náhradní rodinné péče a svým způsobem také o navázání kontaktů. V některých
případech je možná individuální příprava. Vzhledem k tomu, že se jedná o povinnost,
někteří žadatelé mohou být nedostatečně motivovaní, přípravný kurz mohou chápat jako
byrokratické obtěžování. S tímto prvkem musí organizátor přípravy pracovat. „Po
absolvování prvního víkendu je naladění celé skupiny již většinou pozitivní a tím
výrazně odlišné od počátečního večera“61.
Během kurzu se žadatelé seznámí s ostatními členy skupiny, absolvují sociálně
právní blok, blok o partnerství a rodině, následuje neformální večer obvykle
s tematickým programem (např. navštívení bývalých frekventantů kurzu), blok péče o
dítě, blok vývojové psychologie aj. Součástí celého kurzu je i návštěva dětského
domova.
Žadatelé na závěr kurzu absolvují individuální závěrečný pohovor. Výše uvedené
bloky jsou uskutečňovány v rámci skupiny. Např. ve Středočeském kraji po tomto
pohovoru žadatelé vyplňují speciální dotazník, kde mohou ještě více specifikovat své
představy o dítěti (viz Příloha č. 7). Vzhledem k nově nabytým vědomostem se většina
žadatelů po přípravě stává otevřenější. Žadatelé mají možnost porozumět i pojmům,
které pro ně např. před přípravou nebyly dostatečně srozumitelné. Často se jedná
zejména o medicínské termíny a diagnózy. V rámci individuálního závěrečného
pohovoru dojde ke shrnutí průběhu a výsledků přípravy. Lektor si zároveň doplní
případné informace pro vypracování závěrečného hodnocení z přípravy pro příslušný
krajský úřad (případně Magistrát hlavního města Prahy). S touto zprávou žadatelský pár
také seznámí. Žadatelům je v průběhu individuálního závěrečného pohovoru nabídnuta i
další spolupráce ve formě další péče a pomoci během následujícího období a zároveň je
60
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zde i možnost další nadstandartní spolupráce s krajským úřadem (případně Magistrátem
hlavního města Prahy) – např. psychologické poradenství s psychologem krajského
úřadu.
Příprava se zaměřuje i na případné sdělení skutečnosti o osvojení. Formy sdělení
mohou být různé, žadatelé mají možnost si toto ve skupině i prakticky nacvičit.
Zajímavostí je, že žadatelé nechtějí dítěti zatajit, že je osvojené (tedy alespoň ve většině
případů), chtějí ale tuto skutečnost obvykle utajit před okolím. Do NRP se tedy
negativně promítá stud za NRP, tedy stud před okolím, což může velmi negativně
působit na dítě. Z náhradní rodinné péče se tak stává cosi špatného, tabuizovaného62.
Za velmi přínosnou spatřuji také návštěvu dětského domova. Většina žadatelů se
ocitá v dětském domově poprvé. Dochází tak k odtabuizování a svým způsobem i
k odložení obav z ústavního zařízení tohoto typu.
Skupina žadatelů má maximálně 10 párů. Sestavení skupiny a její organizace je již
na příslušné právnické osobě, která se přípravě osob vhodných stát se osvojiteli věnuje.
Krajský úřad příslušné žadatele přihlašuje na přípravu formou objednávky, po skončení
přípravy následuje fakturace. V České republice velmi výrazně v přípravě osob
vhodných stát se osvojiteli působí např. Kolpingova rodina Smečno, Trialog nebo
Středisko náhradní rodinné péče.
3.3.3

Posouzení zdravotního stavu žadatelů posudkovým lékařem krajského

úřadu
Krajský úřad zajišťuje posouzení zdravotního stavu žadatelů svým posudkovým
lékařem. V praxi toto posouzení probíhá tak, že posudkový lékař si nastuduje doložené
zdravotní zprávy žadatelů (tyto dokumenty jsou součástí původní žádosti o NRP) a
v případě, že nemá výhrad ke zdravotnímu stavu žadatelů, vyhotoví doporučující
stanovisko. V opačném případě si může dožádat další zdravotní dokumenty nebo pozvat
žadatele na speciální vyšetření. V některých případech je stanovisko posudkového
lékaře zamítavé.
U případů jako např. rakovina jednoho z žadatelů obvykle posudkový lékař doporučí
odklad na několik let (více viz kapitola 5).
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Zdravotní posouzení žadatelů podléhá metodickému pokynu MPSV ČR. Toto
posouzení žadatelů posudkovým lékařem je jedním ze stěžejních podkladů pro vydání
rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli.
3.3.4

Zařazení do evidence

Proces náhradní rodinné péče podléhá v převážné míře správnímu řízení. Zařazení
(případně nezařazení) do evidence žadatelů je uskutečněno správním rozhodnutím. Toto
rozhodnutí se doručuje každému žadateli zvlášť, a to přímo do vlastních rukou.
V případě, že žadatelé s obsahem rozhodnutí nesouhlasí, mohou se odvolat dle
uvedeného poučení, a to do 15 dnů, prostřednictvím příslušného krajského úřadu
k orgánu nadřízenému, tedy Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Vzor správního
rozhodnutí je součástí této diplomové práce – viz Příloha č. 8.
V případě, že se žadatelé neodvolají a rozhodnutí nabude právní moc dle správního
řádu, žadatelé se ocitnou v tzv. „čekací fázi“ procesu.
Krajský úřad (případně Magistrát hlavního města Prahy) má povinnost oznámit
zařazení žadatelů do evidence obci s rozšířenou působností (tedy tam, kde žadatelé
podávali žádost), a to do 15 dnů. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, konkrétně: § 22, odst. 7, písm. a.
3.3.4.1 Přerušení řízení
V případě, že dojde ke zprostředkování osvojení a místně příslušný úřad s rozšířenou
působností vydá rozhodnutí o tzv. předadopční péči, řízení se přeruší, a to bez
jakéhokoliv dalšího dokladu. Předpokládá se, že žadatelé v tuto dobu budou navazovat a
budovat vztah s vytipovaným dítětem a v dané chvíli by nebyli schopni přijmout do své
péče další dítě. K tomuto „automatickému“ přerušení řízení může dojít pouze v případě,
že žadatelé byli řádně zařazeni do evidence osob vhodných stát se osvojiteli. Na
takovéto přerušení řízení sice zákon pamatuje, avšak v praxi tato fáze nebývá
„přerušením řízení“ nazývána.
„Klasické“ přerušení řízení o zprostředkování náhradní rodinné péče formou
osvojení lze v kterékoliv fázi procesu, a to dokonce ještě před tím, než byli žadatelé
zařazeni do evidence. Přerušení řízení se zpravidla provádí v případech, kdy žadatelům
nějaká závažná překážka brání pro danou chvíli pokračovat v řízení, případně by v daný
okamžik nebyli schopni přijmout dítě.
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Přestože se ve své podstatě jedná o správní akt, přerušení řízení podléhá zákonu o
sociálně-právní ochraně dětí, konkrétně § 24 b, odst. 1 písm. a), a dále § 24 b, odst. 2
tohoto zákona. Přerušení řízení se provádí zpravidla na žádost žadatelů, a to tzv.
Oznámením o přerušení řízení – viz Příloha č. 9. Zajímavostí je, že v případě vystavení
tohoto oznámení nemají žadatelé možnost se odvolat.
V praxi se přerušení řízení provádí zejména v případech, kdy žadatelka otěhotněla,
žadatelé si řeší manželskou krizi nebo u nich došlo k jiným závažným změnám.
3.3.4.2 Zastavení řízení
Žadatelé se vyřazují z evidence v případě, pokud jim je zprostředkováno osvojení.
V tomto případě krajský úřad (případně Magistrát hlavního města Prahy) nevydává
správní rozhodnutí o vyřazení žadatele z evidence. Krajský úřad (stejně tak Magistrát
hlavního města Prahy) může žadatele vyřadit i v případech, kdy žadatelé porušili svou
povinnost sdělovat krajskému úřadu důležité informace mající vliv na zprostředkování
osvojení.
V praxi pravděpodobně nejčastějším důvodem pro vyřazení z evidence je vlastní
žádost žadatelů o vyřazení z příslušné evidence. Tato žádost musí splňovat formální
náležitosti, např. vlastoruční podpisy obou žadatelů (pokud žádost podávali společně) a
aktuální datum. Krajský úřad na základě žádosti žadatelů vydá správní rozhodnutí, a to
ve formě usnesení – viz Příloha č. 10. Proti usnesení se žadatelé mohou řádně odvolat.
Z praxe lze konstatovat, že žadatelé nejčastěji usilují o vyřazení z evidence v případech,
kdy se jim narodilo vlastní biologické dítě (a oni chtějí dát šanci ostatním žadatelům,
kteří neměli takové štěstí), nebo došlo k rozpadu manželství. Případné podání žádosti o
zastavení řízení je pouze v kompetenci žadatelů. Pokud se žadatelům narodí i několik
vlastních dětí, není to důvod pro vyřazení žadatelů z evidence v případě, že si to oni
sami nepřejí.
Zastavení řízení se ve všech případech řídí správním řádem, tedy zákonem č.
500/2004 Sb. v platném znění.

3.4 Fáze zprostředkovávání
Ačkoliv se, zejména žadatelům, v tuto chvíli může zdát, že se „nic neděje“, opak je
pravdou. Jejich spisová dokumentace je založena v evidenci, kde se s ní neustále
pracuje. Minimálně 1x za měsíc zasedá poradní sbor, který má za úkol k dětem
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nahlášeným ke zprostředkování NRP vytipovat vhodné žadatele. Pravidelně je tak
spisová dokumentace žadatelů opětovně posuzována a hodnocena. Základním
principem při zprostředkování NRP je vyhledání těch nejvhodnějších náhradních rodičů
pro dítě. Chybným principem je hledání „vhodného“ dítěte pro náhradní rodiče. Vždy se
samozřejmě hledá alternativa, aby byli „spokojeni“ i náhradní rodiče. Stát ale v prvé
řadě upřednostňuje zájmy dítěte.
„Vyhledávání vhodné rodiny pro konkrétní dítě je výsledkem odborných aktivit celé
řady jednotlivců a pracovních týmů. Různé formy náhradní péče pak vycházejí
z odlišných potřeb jednotlivých dětí a z daných objektivních možností. Pozornost
věnována vhodnému výběru dětí a rodin by se měla projevit snížením rizika ohrožení
nově vznikajících rodin“63.
Nereálné představy o dítěti často brzdí proces zprostředkování NRP. Žadatelé by
mohli být v naprosté většině případů „uspokojeni“ dříve, kdyby nebyli ve svých
požadavcích nároční. Leccos z jejich požadavků je pochopitelné, ale mnohé jejich
představy a očekávání jsou vskutku nereálná. Zde může pozitivní roli sehrát právě
příprava. „Většina představ o dítěti vzniká u neplodných párů při snění a ne reálnou
zkušeností s prací s dětmi, bývají jejich představy o dětech NRP méně realistické“64.

3.5 Vytipování vhodných žadatelů
Na každém krajském úřadě (případně Magistrátu hlavního města Prahy) a dále pak
na Ministerstvu práce a sociálních věcí je zřízen poradní sbor (více viz kapitola 1).
Tento poradní sbor je složen z odborníků působících převážně v oblasti náhradní
rodinné péče, případně sociálně právní ochrany dětí. Poradní sbor činí tzv. „párování“.
Rozhodování poradního sboru se primárně řídí zájmem dítěte. Vždy se vyhledávají
rodiče pro konkrétní dítě. Princip, kdy by se žadatelům hledalo dítě „na míru“, je
špatný. Stát vždy musí hájit zájmy nezletilého dítěte, neboť toto dítě se neumí bránit,
nemůže tak činit samo.
Při párování je přihlíženo i k představám žadatelů. Většina žadatelů chce dítě co
nejmenší, tzv. majoritního etnika, zdravé. Mnoho žadatelů si klade požadavky i na
biologické rodiče dítěte, např. na jejich vzdělání aj. „I když se v teorii snažíme vyhnout
používat pro Romy slovo rasa, neboť antropologicky spadají do bílé rasy, v praxi se
tomuto dělení nevyhneme. Většina žadatelů se sice osobně nepovažuje za rasisty, ale
63
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jejich volba zřetelně rasově vyhraněná – vylučuje odlišné děti“65. Autor dále uvádí, že
žadatelé svou představu shodné rasy zdůvodňují tím, že se obávají, aby jejich dítě
nezažilo rasismus z okolí. Tuto představu však považuje za povrchní a iracionální.
Poradní sbor zasedá minimálně 1x do měsíce. Vybírá na základě doporučení
psychologů a sociální pracovnice KUSK ty nejvhodnější žadatele. Zpravidla je
poradnímu sboru představena spisová dokumentace cca 3 – 4 párů. Pokud se jedná o
složitou anamnézu dítěte, bývá to i méně.
Pro správné rozhodování poradního sboru je nutné, aby poradní sbor měl dostatek
aktuálních informací. Obsah spisových dokumentací, jak projednávaného dítěte, tak
žadatelů, upravuje zákon, zejména § 21, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně
právní ochraně dětí v platném znění (tj. spisová dokumentace dětí vedená na OSPOD),
§ 21, odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v platném znění (tj.
spisová dokumentace žadatelů o zprostředkování NRP vedená na OSPOD), § 22 odst. 2
zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v platném znění (tj. spisová
dokumentace dětí vedená na krajském úřadě), § 22 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb. o
sociálně právní ochraně dětí v platném znění (tj. spisová dokumentace žadatelů vedená
na krajském úřadě) a dále § 15 a § 17 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Vedení
spisové dokumentace na MPSV upravuje § 23 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní
ochraně dětí v platném znění.
V praxi je nutné, aby spisová dokumentace žadatelů byla průběžně aktualizována.
Na některých krajích dokonce žadatelé prochází opětovným psychologickým
posouzením, neboť se předpokládá, že se v čase vyvíjí jejich partnerství, ale i jednotlivé
osobnosti. Toto je ale odvislé od iniciativy jednotlivých pracovníků, od vnitřních
nařízení a směrnic. Velkou roli zde hraje také personální zajištění instituce. Iniciativa a
spolupráce žadatelů v průběhu řízení může mnohé napovědět o motivaci a charakteru
žadatelů.
Přestože žadatelé mají ze zákona povinnost informovat krajský úřad, který vystavil
rozhodnutí o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, o rozhodných
změnách, a jsou na tuto skutečnost v tomto rozhodnutí upozorněni (viz Příloha č. 8),
mnohdy tak nečiní. Může se tak stát, že žadatelé jsou osloveni krajským úřadem,
z důvodu vytipování pro konkrétní dítě, avšak oni již očekávají narození dítěte
vlastního, jsou v rozvodovém řízení, nebo z jiných důvodů nejsou schopni přijmout dítě
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do své péče. Žadatelé mají povinnost poskytovat aktuální informace ještě před
zařazením do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, a to místně příslušnému orgánu
sociálně právní ochrany dětí, kde byla podána žádost (viz Příloha č. 4).
V této souvislosti je nutná informovanost žadatelů a zároveň vysvětlení důsledků,
pokud takto neučiní. Nutnou a v praxi běžnou se někde stala úzká spolupráce mezi
OSPOD a krajským úřadem. Pokud se jeden z úřadů dozví, že u žadatelů nastaly
rozhodné změny, zpravidla neprodleně informuje úřad druhý. Je nutné si uvědomit, že
po určitý čas je veden spis na obou institucích.
Po skončení konání poradního sboru jsou žadatelé osloveni a pozváni na osobní
schůzku na krajský úřad (případně Magistrát hlavního města Prahy). Zde jsou
seznámeni s obsahem spisové dokumentace dítěte (dle § 21, odst. 4, zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně dětí v platném znění) a na základě vydaného Oznámení o
vhodnosti mají právo seznámit se s dítětem. Ve většině případů jsou pro urychlení
řízení, usnadnění situace žadatelům a zkvalitnění poskytovaných služeb předány
žadatelům také kontakty – tedy např. adresa kojeneckého ústavu, jméno osoby, na
kterou se mají obrátit, telefonní čísla aj.
Pro žadatele je toto velký stres, byť prožívají (ve většině případů) radostné emoce.
Žadatelé po několika letech čekání jsou osloveni a obvykle ve velmi krátké době (např.
druhý den) jsou seznámeni s tím, že mohou mít dítě. Žadatelé tak musí během krátké
doby zařídit mnoho věcí – a to nejen zařízení domácnosti pro dítě, ale také ukončení
zaměstnání atd. Byť se nyní jedná o velmi rychlý proces, žadatelům je dán vždy
dostatek prostoru a času pro to, aby si vše mohli rozmyslet a dítě případně odmítnout.
Bohužel, i toto se (v malé míře) stává.
„Přijetí dítěte je změna, která hluboce zasahuje do fungování systému bezdětného
manželství i do osobností jednotlivých zúčastněných. Tato změna může být k horšímu i
k lepšímu“66.
V případě, že se žadatelé rozhodnou s dítětem seznámit a poté jej převzít do péče,
výraznější roli zde přebírá OSPOD. Je to právě OSPOD (dle místa trvalého pobytu
dítěte), který vydává rozhodnutí o předadopční péči, na jehož základě si žadatelé mohou
dítě odvézt z kojeneckého ústavu či jiného zařízení domů. OSPOD (dle místa trvalého
pobytu žadatelů) je zároveň klientům i průvodcem v průběhu soudního řízení ve věci
osvojení dítěte a věcí souvisejících.
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Do roku věku dítěte lze dítě osvojit pouze zrušitelně, po roce věku dítěte lze dítě
osvojit i nezrušitelně (více viz kapitola 1).
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4 Omyly a mýty
Ve své praxi jsem se setkala s několika, některými mnohdy až těžko uvěřitelnými,
mýty. Bohužel, k neprůhlednosti situace v oblasti zprostředkování náhradní rodinné
péče přispívá zejména chybné informování médii, vyplývající z určitého tabuizování
tématu. Je otázka, nakolik je toto záměrné, nebo nakolik se jedná o omyl způsobený
nevědomostí či neznalostí. Přestože i novinářská inteligence a etika roste, jedná se o
pozvolný proces, který je zpomalován zejména ze strany široké veřejnosti touhou po
senzacích.
Nicméně jsem ráda, že nyní můžeme v médiích občas zaznamenat pozitivní
informace o tom, kde se sociálním pracovnicím něco opravdu povedlo, kde instituce
sehrála pozitivní roli, kde byl správně použit a interpretován příslušný právní předpis....
Dle mého názoru ale stále převládají informace o tzv. špatné praxi.
Domnívám se, že novináři v této oblasti mají takto velký prostor zejména proto, že
pro neodbornou veřejnost je oblast NRP zahalena do roušky tajemství. „Tím, že se o
náhradní rodinné péči málo mluví, stává se ne-běžnou tedy ne-normální. Je tady velká
potřeba hovořit o NRP či neplodnosti jako o něčem samozřejmém, běžném a
nekonfliktním“67.
Dalším problémem je nedostatek odborníků, kteří by se zabývali agendou
zprostředkování náhradní rodinné péče komplexně – tedy nejenom jednooborově. Při
předávání si informací z jednoho oboru do druhého může snadněji docházet ke zkreslení
či špatné interpretaci údajů.
Na základě své praxe se domnívám, že lidé žijící na malých vesnicích mají větší
sklon podléhat mýtům a více se obávat neznámého. Tuto informaci nemám nijak
statisticky podloženou, přesto se domnívám, že lidé z venkova jsou méně tolerantnější
např. k odlišnému etniku. I v rozhovorech s psychology často uvádí, že oni osobně by si
přáli dítě jakékoliv, ale obávají se reakce okolí a z tohoto důvodu se rozhodnou
nepřijmout etnicky odlišné dítě. Toto samozřejmě není pravidlem, nelze zobecňovat,
generalizovat, přesto se v praxi ukazují určité rozdíly mezi lidmi žijícími ve městě a
mezi lidmi žijícími na vesnici.
Častým mýtem u mužů žijících na vesnici (ale nejen tam) je: „Kdo není schopen
zplodit dítě, není chlap.“ Muži se tak často za svou neplodnost stydí a obtížněji ji
přiznávají, než ženy.
67
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Dalším rozšířeným mýtem je informace, že o dítě může žádat pouze manželský pár.
Není tomu tak. Je běžná praxe, že o dítě žádají i samožadatelé. Tedy muži, či ženy (ty
častěji), kteří se rozhodli z nějakého důvodu žít bez partnera, přesto se nechtějí své
rodičovské role vzdát. V praxi nejsou samožadatelé nijak diskriminováni. Je však na
posouzení poradního sboru, zda upřednostní pro dítě rodinu úplnou, nebo samotného
člověka. V některých případech je dokonce samožadatel upřednostňován (např. dítě
velmi krutě týrané druhem matky, otcem matky a svým starším bratrem. U tříletého
dítěte chorobná obava z mužů. Při rozhodování poradního sboru preferována
samožadatelka. Dítě bylo umístěno poměrně v brzké době v rodině samožadatelky, kde
mohlo navazovat vazby, byla mu poskytována individuální péče, zároveň probíhala
intenzivní terapie. Postupem času došlo ke zmírnění obavy z mužů. Tato varianta byla
pro dítě vhodnější, neboť v ústavním zařízení by pravděpodobně nenašlo takový pocit
bezpečí, jako v péči individuální).
O dítě může žádat také nesezdaný pár, tedy pár, který neuzavřel manželství. Svěřit
dítě však poté lze pouze jednomu z partnerů. Obecně se traduje, že úplná rodina bývá
pro dítě vhodnější. Některé páry uzavírají manželství výhradně se záměrem osvojit si
dítě.
Jedním z dalších mýtů kolujících mezi širokou veřejností je skutečnost, že se ženám
po dosažení 40. roku života „nedávají miminka“. Zákon neupravuje věkový rozdíl mezi
osvojencem a osvojitelem, ale pouze uvádí, že tento rozdíl má být přiměřený (viz. § 65,
odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění). Díky moderní medicíně je
zcela běžné a přirozené, že ženy rodí i po 40. roku života. Vzhledem k tomu, že dochází
k prodlužování průměrného věku (viz aktuální tabulky ČSÚ), není žádný důvod
diskriminovat žadatele z důvodu jejich věku. Žádná pevná hranice pro svěření dítěte,
nebo dokonce dítěte kojeneckého věku, není stanovena. Vše je individuální, odvislé od
„nastavení“ žadatelů. U žadatelů v tomto věku nebývá problém ani tak věk, jakožto fáze
jejich partnerství – to, zda jsou schopni, po mnohaletém soužití, přijmout takto razantní
změnu do svého zaběhlého života. Je mnoho párů, kteří situaci přehodnotí a rozhodnou
se zůstat bezdětní, zároveň je ale mnoho párů, které si čekání na vytoužené dítě „užili“,
a příchod dítěte do rodiny jim nezpůsobí výraznější potíže.
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5

Multidisciplinární pohled na etické otázky v oblasti

osvojení
V oblasti osvojení se můžeme setkat hned s několika etickými dilematy. Jejich
vyřešení nám nenabízí žádný zákon ani metodický pokyn. Věřím, že názory na různé
etické otázky se mohou lišit nejen v závislosti na jednotlivých krajích, ale zejména
v závislosti na konkrétních osobách – ať již pracovnících, nebo dalších zúčastněných.
Častým dilematem v rozhodování, zda zařadit žadatele do evidence osob vhodných
stát se osvojiteli, je jejich „nevhodná“ minulost. Nejčastěji se jedná o záznam v opise z
Rejstříku trestů. Sociální pracovnice, která kompletuje spis, si zpravidla dožádá
rozsudky o uložených trestech, případná usnesení atd. a to bez ohledu na dobu, kdy
soudní řízení probíhalo. Někteří žadatelé jsou často překvapeni, že zahlazení trestu
nehraje v tomto případě roli. Ale jak již bylo zmíněno v kapitole 3, nejedná se o výpis
z Rejstříku trestů, ale o opis. V těchto případech je nutný maximálně individuální
přístup, který je podložen detailním psychologickým posouzením. Přihlíží se jednak
k době, kdy byl trestný čin spáchán, zároveň také k osobnosti pachatele, ale největší
význam má závažnost, charakter a způsob provedení trestného činu. Obecné
doporučení, jak postupovat v těchto případech, neexistuje, vždy se jedná o individuální
rozhodnutí konkrétního pracovníka.
Je velmi těžké objektivně posoudit, zda např. člověk, který se dopouštěl majetkové
trestné činnosti před 15 lety, by byl dobrým rodičem či nikoliv. Zvláštní situace nastává
u lidí, kteří se dopustili násilné trestné činnosti. Stát musí hájit zájmy dětí a uchránit je
před případným nebezpečím. Ale hrozí jim nebezpečí i v rodině žadatele, který má sice
kriminální minulost, nyní ale žije spořádaným životem? Nutná je spolupráce
s psychologem, který se velmi úzce zaměří na profil osobnosti pachatele, nyní žadatele.
Máme právo trestat nezařazením do evidence osob vhodných stát se osvojiteli člověka,
který za svůj trestný čin již jedenkrát potrestán byl? Které trestné činy jsou pro osvojení
dítěte akceptovatelné a které již nikoliv?
U některých osobností lze v psychologickém posouzení zaznamenat zvýšenou míru
manipulativního chování, tzv. lži skóre, nebo jiných nepozitivních výsledků.
Co se minulosti žadatelů týče, častý je též např. vysoký počet rozvodů v minulosti,
případně nějaký patologický jev na straně žadatele při rozvodovém řízení (např.
alkoholismus, domácí násilí aj.). Zde velkou roli také sehrává psychologické posouzení,
opět s nastudováním příslušných rozvodových rozsudků. Psychologické posouzení
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v tomto případě by se mělo zaměřit zejména na schopnost žadatele vytvořit stabilní
partnerský svazek, který by umožňoval výchovu dítěte, případně aktuální spokojenost
žadatele v současném svazku, stabilitu a případnou prognózu vztahu.
Dalším z obtížně posuzovatelných dilemat je přítomnost postiženého biologického
dítěte v rodině. Žadatelé mnohdy požadují od státu dítě zdravé, jejich nároky na
zdravotní stav přijímaného dítěte jsou pak mnohdy obtížně uspokojitelné. Nebo naopak:
žadatelé hodlají přijmout i těžce zdravotně postižené dítě. Na psychologovi, ale i
sociální pracovnici je, aby pomohli rozkrýt motivaci žadatelů a dále aby jim pomohli
zvážit své reálné možnosti. Za etickou otázku v tomto případě ale považuji, zda vůbec
můžeme dát žadatelům, kteří mají již své dítě se zdravotním handicapem, další takové
dítě? Je to využití žadatelů, kteří dostojí své motivaci a potřebě pomoci dalšímu
handicapovanému dítěti? Skutečně lze vycházet z toho, že žadatelé budou dobrými
rodiči pro další handicapované dítě, když už jedno handicapované dítě mají? Jsou
zkušenosti v péči o postižené dítě natolik cenné? Nebo je to jen zneužití žadatelů
státem?
Velmi ožehavou otázkou po osvojení dítěte je také to, zda dítěti říci či neříci, že je
osvojené. Profesor Matějček přímo na tuto otázku zaměřil jednu celou svou publikaci,
která nese název „Co řekneme osvojenému dítěti?“. Hned v úvodu uvádí: „Není žádný
hlas krve. Dítě přijímá za matku tu osobu, která se k němu mateřsky chová, a nikoliv jen
tu, která ho porodila. Adoptivní rodiče, pěstouni či jiní vychovatelé dítěte v náhradní
rodinné péči jsou psychologicky pravými rodiči, jestliže skutečně dítě za své
přijímají“68. I když mnoho psychologů se jednoznačně kloní k názoru, že s ohledem na
studie v oblasti identity je nutné dítěti nezatajovat jeho původ, pro mnoho žadatelů je
nelehké „říci dítěti pravdu“. Tuto otázku částečně řeší příprava osob vhodných stát se
osvojiteli, kdy přednášející odborníci mohou inspirovat budoucí osvojitele, jak dítěti
tuto skutečnost sdělit, jak s touto informací dále pracovat a kde hledat odborníky pro
případnou následnou pomoc.
„Nezakrývejte dítěti jeho pravý původ! Přijatým dítětem je nezbytné říci pravdu o
jejich minulosti. Život ve lži a ve snaze utajit skutečnost vyvolává mezi dítětem a rodiči
napětí, které se zejména v období dospívání nemusí vyplatit a může znamenat i
ztroskotání dlouholetého vztahu“69.
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Většina žadatelů nechce dítěti jeho původ zatajit, jen mnohdy příliš dlouho čekají na
tzv. vhodný okamžik. Za vhodnou a příjemnou formu považuji, pokud dítě od
prvopočátků slaví jak své narozeniny, tak zároveň i každoroční „přivezeniny“.
Přirozenou cestou si tak zvyká na to, že bylo „přivezeno“. Jeho vstup do rodiny není
tabuizován a je vytvářen prostor pro komunikaci na toto téma.
Přestože zákon o rodině počítá s alternativou poskytnutí adresného souhlasu a tato
možnost zde existuje od r. 1963, kdy zákon vznikl, v praxi byla možnost využívána jen
okrajově, a to v případech, kdy matka ve svém okolí znala někoho důvěryhodného,
komu se rozhodla své dítě předat do péče. Nejenom mezi laickou veřejností se toto
někdy nazývá tzv. přímou adopcí. Nyní se v praxi tato možnost objevuje i v případech,
kdy matka žádné takové osoby nezná, ale přesto se rozhodla dát dítě do osvojení
konkrétním lidem. Stát zde má povinnost seznámit matku s vhodnými osobami. Toto
blíže upravuje pracovní návrh příslušného metodického pokynu MPSV. Seznámením
končí zásah instituce, neboť § 20, odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní
ochraně dětí, v platném znění, toto vylučuje. „Zprostředkování osvojení se neprovádí
v případě, že rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým
osvojitelům“70. Mnoho žadatelů o osvojení, i přes svou velkou touhu po dítěti, si
nepřejí, aby matka dítěte o nich měla citlivé informace, nechtějí se s ní znát, trvají na
zachování anonymity. Obávají se dalších kontaktů s matkou. Přejí si, aby dítě bylo
„jenom jejich“, a proto preferují „tradiční“ formu osvojení. Mnoho žen si navíc svůj
záměr dát dítě do osvojení rozmyslí při porodu nebo krátce po něm. Přestože metodický
pokyn MPSV výslovně vylučuje, aby matka jakýmkoliv způsobem profitovala z toho,
že dá dítě do osvojení, reálné riziko zde existuje. Rodiče, jež dali adresný souhlas
k osvojení, si mohou svůj souhlas rozmyslet, a to po celou dobu řízení o osvojení, až do
pravomocného rozhodnutí soudu. Soudní řízení trvá minimálně několik měsíců,
nezrušitelné osvojení lze provést až po roce věku dítěte. Žadatelé se tak ocitají opravdu
ve dlouhém období nejistoty, kdy ve výsledku mohou být neuvěřitelně zklamaní a
zranění. Pozice státu vůči adresnému souhlasu není zatím přesně definována a
v současnosti probíhají na toto téma odborné diskuse. U „klasického“ osvojení mohou
rodiče svůj souhlas odvolat pouze do doby vydání pravomocného rozhodnutí o
předadopční péči (tedy např. i 3 měsíce od narození dítěte a vždy max. 1 měsíc v péči
žadatelů).
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Dalším aktuálním etickým problémem je otázka baby boxů. Baby boxy mají mnoho
příznivců, ale zároveň i mnoho odpůrců. Je nutné si uvědomit, že o dítěti z baby boxu
nemáme žádné informace (etnikum, zdravotní stav rodičů aj.), a proto se obtížněji
umísťuje do náhradní rodinné péče. Po umístění v baby boxu jsou navíc nutná další
vyšetření, neboť vůbec není známa anamnéza dítěte, hrozí riziko infekčních chorob atd.
Problematika baby boxů by vydala na samostatnou diplomovou práci. Přesto se ptám:
Skutečně zachraňují baby boxy životy? Není to jen jednoduché řešení pro matky, kam
odložit své dítě? Můžeme se upínat k budoucnosti bez jakékoliv minulosti? Je dobré, že
v posledních letech stoupá počet baby boxů? Nebo je to jen negativní odraz současné
společnosti? Jaké dopady bude mít umístění dítěte v baby boxu pro jeho další život? Pro
jeho budoucnost? Uvědomujeme si, jak obtížné bude pro dítě zvládnout otázky identity?
Přestože materiály k náhradní rodinné péči jsou poskytovány z různých úhlů pohledu
(pediatrický, psychologický, právní aj.), neexistuje žádný materiál, který by „radil“
matkám, jež se rozhodly dát své dítě do osvojení, případně do jiné formy náhradní
rodinné péče. Informace matkám jsou předávány pouze prostřednictvím místně
příslušných sociálních pracovnic. V některých případech i prostřednictvím neziskových
organizací, sdělovacích prostředků atd. I když většina matek, které dávají dítě do
osvojení, jsou ze sociálně slabého či znevýhodněného prostředí, v naprosté většině
případů není nijak výrazně dotčen jejich intelekt. Z tohoto důvodu by si zasloužily
vytvoření „průvodce“, který by obsahoval ucelené informace a možnosti, kontakty, kam
se mohou obrátit aj. Matky by měly mít právo volby. Osobně se domnívám, že baby
box volí některé matky jenom pro jeho jednoduchost, mediální popularitu, nedostatek
kvalitních informací a dále také proto, že jim nejsou známy důsledky jejich rozhodnutí.
Pokud matka chce pro své dítě to nejlepší, je zapotřebí, aby měla sama možnost
rozhodnout se, zda nejlepším řešením pro její dítě směřující do osvojení je baby box.
Některé matky se domnívají, že zprostředkování osvojení probíhá rychleji právě u
dětí z baby boxu. Tato domněnka je mylná, neboť právě nedostatek informací o dítěti
(zejména zdravotních) může proces zprostředkování NRP brzdit či zpomalovat.
Dalším etickým problémem se stává možnost žadatelů odmítnout jim nabízené dítě.
Mají mít žadatelé toto právo? Kolikrát? Jsou případy, kdy odmítnutí dítěte může být
chápáno jako odůvodněné – např. žadatelé aktuálně nejsou schopni přijmout dítě. Jsou
ale i případy, kdy žadatelé na nabízené dítě pohlíží jako na „nabídku“ a chtějí mít
možnost „výběru“. Někdy se žadatelům nabízené dítě nezdá „dost dobré“. V případě, že
žadatelé odmítnou, nejsou nijak sankcionováni. Po dlouhém čekání na dítě se u nich
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může jednat o šokovou reakci apod. V případě, že žadatelé odmítnou dítě, pracuje
s nimi psycholog.
V rozhodování o zařazení či nezařazení žadatelů do evidence hraje výraznou roli
také zdravotní stav žadatelů. Je závažnou etickou otázkou, zda zařadit do evidence osob
vhodných stát se osvojiteli lidi, kteří za sebou mají závažné onemocnění, byť nyní ve
stádiu „klidu“. V případě, že se jedná o onemocnění chronické nebo o onemocnění
s vysokou pravděpodobností úmrtí, je skutečně správné zařadit žadatele do evidence a
dát jim možnost vychovávat dítě? Pokud víme, že žadatelé by byli bezpochyby dobrými
rodiči, ale mají zdravotní prognózu např. 10 let, mají právo dostat šanci vychovávat
dítě? Máme hájit zájmy dítěte, které bude své rodiče potřebovat po podstatně delší
dobu, nebo máme hájit zájmy žadatelů, kteří jistě zvážili své reálné možnosti? Mají
vůbec jiní žadatelé (tzv. „zdraví“) zdravotní záruky?
Máme posuzovat pouze aktuální zdravotní stav, nebo je nutné přihlížet i ke zdravotní
anamnéze či prognose? Dá se lékařská prognosa nějak zaručit? Může být tato prognosa
ovlivněna např. vývojem medicíny?
Se zdravotní problematikou souvisí i otázka surogátního mateřství a umělého
oplodnění. Umělé oplodnění je dnes již zcela běžná věc a i přes mnoho etických otázek
nemá mnoho odpůrců. Pro některé páry je to jediná možnost, jak mít „vlastní“ dítě.
Surogátní mateřství je poměrně nová problematika, ohledně které nyní probíhají diskuse
na odborné úrovni. Je zapotřebí surogátní mateřství upravit právním předpisem, aby se
jasně vymezilo, co legální je a co nikoliv. Prozatím je toto ale v počátcích.
Dalším z problematických etických dilemat je otázka práva dítěte na oba rodiče.
Respektive Úmluva o právech dítěte, která je mezinárodně velmi ceněna a uznávána,
hovoří o tom, že každé dítě má nejenom právo být registrováno ihned po narození, má
právo na jméno, na státní příslušnost, ale zároveň i (pokud je to možné) právo znát své
rodiče a také právo na jejich péči (čl. 7). Státy, jež jsou smluvní stranou Úmluvy o
právech dítěte mají zároveň za povinnost respektovat právo dítěte odděleného od
jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže
by to bylo v rozporu se zájmy dítěte (čl. 9, odst. 3)71. Nejenom z těchto důvodů je nutné
pečlivě zvažovat, zda osvojení je vždy v zájmu dítěte, neboť osvojením dítě v podstatě
ztrácí svou biologickou rodinu. Přestože tato rodina o dítě v naprosté většině případů
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nejevila dostatečný zájem, nechtěla se o dítě starat, je na zvážení, zda můžeme původní
biologické vazby tímto způsobem zpřetrhat.
Za nejtěžší etickou oblast považuji oblast spravedlnosti. Přestože se pracovníci
v oblasti NRP snaží být spravedliví, někteří žadatelé si stěžují, že čekají příliš dlouho,
že jejich známí či přátelé čekali na děťátko kratší dobu atd. Domnívají se, že proces
zprostředkování NRP není spravedlivý. Ale jak docílit spravedlnosti? Nepletou si
žadatelé v těchto případech spravedlnost s rovností? Kdo má právo posuzovat, co
spravedlivé je a co nikoliv? Jak poznáme spravedlnost v oblasti NRP?
Výše zmíněné etické otázky nám ukazují, že praxe přináší mnoho nového. Nejenom
hackeři72 v počítačové oblasti jsou vždy napřed před policisty, uživateli, zkrátka před
všemi. Stejně tak i pracovníky v oblasti náhradní rodinné péče předbíhá praxe. Vždy
přinese něco nového, něco, co tu ještě nebylo, něco, čemu je potřeba aktuálně čelit,
k čemu je nutné se postavit a zaujmout jasný postoj. Mnohdy nás tato „novinka“
zastihne nepřipravené a proto je tak těžké zaujmout stanovisko, které by bylo odborně
validní. Právě praxe nás učí pružně reagovat na nastalé skutečnosti. Přestože se nám
mnohdy může zdát, že naše společnost se téměř nevyvíjí, že stagnuje, opak je pravdou.
Naše společnost se vyvíjí. Možná ne tak rychle, jako počítačové programy a vyspělá
elektrotechnika, vyvíjí se však o to kreativněji, neočekávatelněji.
Bohužel, otázka etických dilemat je tak složitá, že jí nelze sjednotit ani v rámci ČR.
Jediné, co pro správné rozhodování úředníků můžeme udělat je, že budeme dbát na to,
aby na pracovních pozicích zabývajících se zprostředkováním NRP pracovali vzdělaní
odborníci s všeobecným rozhledem a vlastním vysokým morálním kreditem. Pro oblast
NRP nelze zpracovat žádnou zjednodušující tabulku, která by říkala, komu dítě svěřit
lze a komu nikoliv. Oblast zprostředkování NRP je natolik široká a náročná, že
jakékoliv zjednodušení by mělo za následek zkrácení práv jednotlivců.

72

počítačový specialista s detailními znalostmi fungování systému. V médiích se tento termín začal
používat pro počítačové zločince a narušitele počítačových sítí
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6 Úvod do praktické části
V praktické části své diplomové práce jsem se rozhodla použít kvalitativní výzkum,
a to za použití dvou kasuistik (tyto kasuistiky jsou následujícími kapitolami). Tato
kapitola je rozčleněna do několika podkapitol, ze kterých vyplývá nutnost použití
kvalitativního výzkumu a zároveň tvoří ucelený odborně metodologický úvod k již
zmíněným kasuistikám.

6.1 Cíl výzkumu
Na základě teoretických východisek o důsledcích neplodnosti na partnery a dále na
základě znalosti procesu zprostředkování náhradní rodinné péče formou osvojení
můžeme konstatovat, že je zapotřebí na ukázce reálných kasuistik jasně deklarovat
skutečný průběh zprostředkování náhradní rodinné péče formou osvojení, a to jak ze
strany žadatelů o osvojení, tak i ze strany dítěte určeného ke zprostředkování osvojení.
Cílem mého výzkumu bylo zmapování celého procesu, a to od prvopočátku až do
úplného uskutečnění, naplnění a právního zformalizování osvojení. Dále také
upozornění na skutečnosti, jaké služby, jaká péče a jaké možnosti jsou účastníkům
procesu zprostředkování náhradní rodinné péče (tedy jak žadatelům o NRP, tak dítěti
směřujícím do NRP) poskytovány a jaká je role sociálních pracovníků v jednotlivých
fázích procesu.

6.2 Popis zvoleného typu výzkumu
Ve své diplomové práci jsem se rozhodla využít kvalitativního typu výzkumu.
Domnívám se, že vzhledem k citlivosti problematiky a k záměru cíle výzkumu je
použití tohoto výzkumu vhodnější než použití kvantitativního výzkumu. Přestože
využití kvantitativního výzkumu se přímo nabízí, ze své praxe mám k dispozici velké
množství číselných údajů, dotazníků, statistik atd., rozhodla jsem se údaje tohoto
charakteru využít pouze v příloze, a to spíše z ilustrativních důvodů. Dle mého názoru
je nutné v oblasti osvojení maximálně využívat individuální přístup, neboť při
kvantitativním zpracování často dochází (ať již z nevědomosti, nebo pod vlivem emocí)
ke zkreslení získaných číselných údajů nebo k jejich chybné interpretaci, případně až ke
zjednodušování.
Během mého výzkumu byly použity následující metody a techniky: nestrukturovaný
rozhovor se sociální pracovnicí místně příslušného městského úřadu s rozšířenou
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působností, ředitelem kojeneckého ústavu, zdravotnickým personálem kojeneckého
ústavu, žadateli o zprostředkování náhradní rodinné péče formou osvojení. Dále
pozorování a analýza diagnostických materiálů (např. zdravotní zpráva dítěte), analýza
dalších materiálů, nahlédnutí a pořízení výpisů ze spisové dokumentace jak žadatelů
(viz. kasuistika č. 1), tak dítěte (viz. kasuistika č. 2).
„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých
metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému.
Výzkumník vyváří komlexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o
názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“73.
Kvalitativní výzkum tedy předpokládá aktivní zapojení badatele v průběhu celého
výzkumu (nikoliv např. jenom při zpracování dat) a snaží se o jeho hlubší proniknutí do
zkoumané problematiky, pochopení souvislostí, vcítění se. Jedním z cílů kvalitativního
výzkumu je porozumět člověku, pochopit jeho postoje a jednání a tyto postoje a jednání
zároveň správně interpretovat.
Mezi základní rysy kvalitativního výzkumu patří dlouhodobost, intenzivnost a
podrobný popis. Je nutné, aby údaje pocházely z různých informačních zdrojů.

6.3 Charakteristika místa šetření a výzkumného vzorku
Svá šetření jsem prováděla v rámci Krajského úřadu Středočeského kraje, kde mi
byla k dispozici poskytnuta i příslušná spisová dokumentace, rejstříky (více viz. Seznam
literatury) a další dokumenty.
„Úřad je jedním z orgánů kraje. Postavení a působnost úřadu upravuje zákon
o krajích a pokud jde o působnost, též další obecně závazné právní předpisy“74.
Krajský úřad Středočeského kraje vykonává přenesenou i samostatnou působnost. Sídlí
v centru Prahy a jeho spádovým územím je Středočeský kraj, nikoliv území hlavního
města Prahy (viz Příloha č. 12).
Informanti byli vybráni na základě mé praxe. Nutností pro mě bylo vyslovení jejich
souhlasu s poskytováním informací nad rámec potřeb vedení spisové dokumentace a
dále jejich souhlas s použitím jejich dat do mé diplomové práce za podmínek
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento výběr
garantoval dostatečné množství informací, a to na různých odborných úrovních

-

informace od žadatelů, od odborníků z oblasti NRP, ze spisových dokumentací atd.
73
74

Hendl, 2005, s. 50.
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/postaveni-a-pusobnost-uradu.htm, dne: 30. 12. 2009
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Zejména názory odborníků se staly velmi přínosnými, neboť na jejich postojích se ve
velké míře odrážely mnohaleté zkušenosti z oboru.
U nezletilého dítěte (viz kasuistika č. 2) bylo použití příběhu v mé diplomové práci
prokonzultováno s místně příslušnou sociální pracovnicí OSPOD, která byla i pro
soudní jednání ustanovena jako opatrovník dítěte. Tato sociální pracovnice vyslovila
souhlas s vypracováním a použití kasuistiky, avšak za podmínek dodržení zákona o
ochraně osobních údajů. Sociální pracovnice se domnívá, že použití této kasuistiky
nekoliduje se zájmy nezletilého dítěte.
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7 Kasuistika manželů J.K. a N.K. – žadatelů o osvojení
Ze spisové dokumentace manželů K., vedené na místně příslušném městském úřadě
s rozšířenou působností, nacházející se ve spádové oblasti Středočeského kraje, bylo
zjištěno, že dne 8. prosince 2003 se s OSPOD spojila paní J.K. a domluvila si schůzku
se sociální pracovnicí vykonávající agendu NRP, a to na středu, 10. prosince 2003.
Tyto informace prokazatelně vyplývají ze záznamu o telefonickém hovoru, který je
součástí spisové dokumentace manželů, vedených na příslušném městském úřadě.
Ze spisové dokumentace dále vyplývá, že manželé K. se dne 10. prosince 2003
dostavili na městský úřad, oddělení SPOD. Shodně uvedli, že se dlouhodobě pokouší o
potomka, avšak bezúspěšně. Manželé jsou již unaveni z pokusů IVF, jejich šance na
početí dítěte přirozenou cestou jsou minimální. Z tohoto důvodu se rozhodli podat si
žádost o zprostředkování NRP. Sociální pracovnice předala klientům potřebné
informace, poučila je o náležitostech žádosti, byly jim předány příslušné formuláře
(např. pro praktického lékaře atd.). Manželé byli poučeni o celém procesu NRP.
Zároveň bylo domluveno sociální šetření v místě bydliště žadatelů, a to na 13. ledna
2004. V průběhu šetření bude zkompletován spis žadatelů, který bude odeslán na
Krajský úřad Středočeského kraje. Manželé K. do této doby zajistí všechny potřebné
doklady, fotografie, vytvoří své životopisy atd.
Ze záznamu o šetření vyplývá, že dne 13. ledna 2004, bylo v odpoledních hodinách
provedeno sociální šetření v domácnosti manželů K. Doma byli zastiženi oba manželé.
Sociální pracovnice shledala domácnost v pořádku a čistotě, bytové zázemí zcela
vyhovuje i pro potřeby případného dítěte. Jedná se o nový rodinný dům v tzv. satelitní
části městečka. Dům je prostorný, s přilehlým pozemkem a garáží, bytová dispozice
domu je 5+kk. Manželé mají většího psa žijícího na zahradě. Manželé K. předali
sociální pracovnici své aktuální fotografie, opisy z Rejstříku trestů, životopisy,
potvrzení o příjmech ze zaměstnání, hodnocení zaměstnavatele, vyplněné dotazníky
k žádosti o NRP, vyplněné dotazníky a lékařské zprávy od lékařů. S manželi byla
podepsána žádost o zprostředkování NRP. Pan N.K. předložil k nahlédnutí sociální
pracovnici rozvodový rozsudek, ze kterého vyplývá, že v letech 1988-1991 byl ženatý.
Důvodem rozvratu manželství byl mimomanželský poměr ženy. Návrh na rozvod
manželství podávala právě tehdejší manželka. Manželé se na všech okolnostech
rozvodu dohodli, z manželství nebyly žádné děti. Jelikož pan N.K. nemá k dispozici
fotokopii rozsudku, přislíbil, že ji v co nejkratší lhůtě doloží do spisové dokumentace
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OSPOD. V opačném případě by si musela pracovnice OSPOD dožadovat rozsudek na
příslušném soudě. Vzhledem k tomu, že manželé mají zájem na co nejrychlejším
průběhu zprostředkování NRP, rozsudek (s vyznačenou právní mocí – tj. soudní razítko)
bude doložen ze strany klienta.
Sociální pracovnice provedla pohovor nejprve s oběma manželi současně, poté i
s každým o samotě.
Záznam z pohovoru je také součástí spisové dokumentace vedené na příslušném
městském úřadě. Z rozhovoru vyplynulo, že žadatelka je nar. 1971, má vysokoškolské
vzdělání, pracuje v oboru bankovnictví, ve své profesi je úspěšná. Pochází z úplné
rodiny, má mladší sestru. Ráda vzpomíná na své dětství. Jedná se o její první
manželství.
Žadatel je nar. 1968, vystudoval gymnázium. Po maturitě se věnoval jazykům, nyní
podniká v oblasti realit. Jedná se o jeho druhé manželství. V podnikání se mu daří, má
zajištěn vcelku pravidelný příjem, který je nadstandardní. Manželé mají hypotéku na
dům, tuto hypotéku plánují do pěti let splatit. Každý z manželů má své vlastní osobní
auto. Pan N.K. má ve vlastnictví byt, který nyní pronajímá. Manželé v tomto bytě žili
do doby, než si postavili rodinný dům.
Manželé se seznámili díky svým společným přátelům na cyklistickém výletě v roce
1992. V létě r. 1995 bylo uzavřeno manželství.
Z pohovoru s oběma manželi vyplývá, že uvažují o přijetí dítěte výhradně do
osvojení. O pěstounské péči či jiné alternativě neuvažují. Z rozhovoru bylo patrné, že
manželé si získali další informace k problematice NRP (od svých známých a
prostřednictvím internetu), kladli zajímavé dotazy. Rádi by přijali dítě co nejmenší
(ideálně do tří měsíců). Trvají na majoritním etniku a záleží jim na tom, aby dítě bylo
zdravé. S manželi byla hovořeno na téma: Jaké děti bývají ke zprostředkování NRP
nahlášeny. Manželé si jsou vědomi toho, že jejich požadavky na dítě jsou vyšší, avšak
prozatím z nich nechtějí slevit, a to i v případě delšího „čekání“ na takovéto dítě.
Dne 20. ledna 2004 byl příslušnému městskému úřadu, oddělení SPOD, běžnou
poštou doručen rozsudek (respektive jeho fotokopie) ve věci rozvodu předchozího
manželství žadatele. Z rozsudku je patrna i právní moc, tj. 4. března 1991. Tento
doručený dokument byl založen do spisové dokumentace manželů K.
V mezidobí si sociální pracovnice vyžádala zprávu z obce, ve které manžele K. žijí,
kde se dotazuje zejména na to, zda byli manželé projednáváni v přestupkové komisi a
dále žádá obec (adresováno obecnímu úřadu – starostovi) o sdělení dalších skutečností
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známých o tomto manželském páru. Důvod dotazu (tedy, že manželé žádají o
zprostředkování NRP) není záměrně uveden.
Dne 23. února 2004 byla příslušnému městskému úřadu, oddělení SPOD, běžnou
poštou doručena zpráva z obce, ve které manžele K. žijí. Z této zprávy vyplývá, že
manželé v obci žijí od r. 1998. V obci nejsou příliš známi, žijí pravděpodobně
spořádaným životem. Ani jeden z manželů nebyl nikdy projednáván na přestupkové
komisi obce. Starosta obce hodnotí manželé jako nekonfliktní, příjemný, mladý,
sympatický pár. Stanovisko starosty obce se stává také součástí spisové dokumentace.
Dne 14. března 2004 byla kompletní spisová dokumentace doručena Krajskému
úřadu Středočeského kraje. Ke spisové dokumentaci bylo přiloženo i doporučující
stanovisko sociální pracovnice OSPOD. Sociální pracovnice shledává manžele jako
vhodné pro NRP, jejich bytové i materiální podmínky jsou vysoce nadstandardní,
manželé s OSPOD ochotně spolupracovali. Sociální pracovnice doporučuje spisovou
dokumentaci k dalšímu řízení ve věci zprostředkování NRP formou osvojení.
Na KUSK byla spisová dokumentace zaevidována do příslušných interních
elektronických systémů, do celostátního elektronického systému IS rodina a dále do
příslušných rejstříků. Zároveň byla i administrativně zpracována. Poté byla spisová
dokumentace manželů K. postoupena psycholožce KUSK, tj. 21. března 2004.
Psycholožka KUSK si žadatele K. předvolala (30. března 2004) na úvodní sezení.
Toto sezení se uskutečnilo dne 20. dubna 2004. Zde byl žadatelům vysvětlen způsob a
průběh psychologického vyšetření, byla jim nabídnuta možnost schůzky se sociální
pracovnicí KUSK, se žadateli byl proveden individuální pohovor. Zároveň byl
domluven termín další schůzky. Psychologické posouzení nadále plynule probíhalo, a
jeho organizace již byla v podstatě pouze v režii psycholožky a žadatelů
Ještě před dokončením psychologického posouzení je nutné přihlásit žadatele na
přípravu osob vhodných stát se osvojiteli. V průběhu května byli manželé objednávkou
přihlášeni na přípravný kurz. Tato informace vyplývá ze spisové dokumentace
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Na konci července 2004 se s manželi K. telefonicky spojila sociální pracovnice
z organizace pořádající přípravné kurzy pro KUSK. Nabídla jim možnost zúčastnit se
přípravného kurzu, který probíhá v měsíci září. Vzhledem k tomu, že termín kurzu
manželům vyhovoval, bylo domluveno, že jim bude písemně zaslána přihláška a další
informace. Tuto přihlášku s pozváním na kurz obdrželi manželé 15. srpna 2004, což je
doloženo doručenkou, která je součástí spisové dokumentace provozovatele přípravného
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kurzu. Závaznou přihlášku řádně odeslali a dne 3. září 2004 informovala sociální
pracovnice této organizace KUSK o naplnění kapacity kurzu. E-mailem byl zaslán
seznam účastníků kurzu, ze kterého vyplývá, že žadatelé K. jsou závazně přihlášeni.
V průběhu dvou víkendů v měsíci září žadatelé K. absolvovali přípravný kurz.
Závěrečná zpráva z absolvování kurzu, stejně tak jako faktura k úhradě KUSK, byla
doručena 23. října 2004. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že žadatelé jsou (oproti
původnímu sdělení) tolerantnější ke zdravotnímu stavu dítěte – tolerovali by např. různé
diety, kosmetické vady aj. Obávají se závažnějšího onemocnění, kdy by dítě nemohlo
vést plnohodnotný život, obávají se i alergií – zejména na zvířecí srst. Ze závěrečné
zprávy dále vyplývá, že tým lektorů, který vedl přípravný kurz, doporučuje žadatele
k zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli. Žadatelé byli seznámeni s tímto
závěrem příslušným pracovníkem vykonávající organizace.
Ihned po obdržení této zprávy je s ní seznámena i psycholožka KUSK, která si
telefonicky domluvila se žadateli schůzku. Předmětem této schůzky bylo dokončení
psychologického posouzení, seznámení žadatelů s jeho závěry a zhodnocení přípravy.
(V roce 2004 nebyl ještě používán dotazník Představy žadatelů o dítěti, viz Příloha č. 7).
V současnosti mohou žadatelé závěrečnou schůzku s psycholožkou KUSK odmítnout.
Je jim poté doručeno přímo rozhodnutí.
Dne 20. listopadu 2004 předává psycholožka KUSK sociální pracovnici KUSK
závěr psychologického posouzení. Psychologické posouzení bylo zaměřeno na
vysledování osobnostních profilů žadatelů, dále byla posuzována historie a stabilita
jejich manželství a motivace k osvojení dítěte. S manželi bylo hovořeno individuálně i
v páru.
Ze záznamu o psychologickém posouzení vyplývá, že psycholožka KUSK se
v úvodní části psychologického posouzení zaměřuje na vzhled, kontakt a chování
během vyšetření individuálních a párových pohovorů. Uvádí, že sociální kontakt
spontánně navazuje spíše žadatel, žadatelka se při prvním setkání chová velmi nesměle.
Opakovaným setkáním se žadatelčin sociální kontakt zlepšuje, je otevřená, sdílná,
přístupná ke spolupráci. Spolupráce s oběma žadateli je hodnocena jako dobrá.
V další části psychologického posouzení se psycholožka zaměřila na profil žadatelů
a některé anamnestické údaje. Z toho mimo jiné vyplývá, že žadatel vyrůstal v úplné
rodině společně s jedním o rok starším bratrem. Oba rodiče byli pracovně vytížení,
přesto žadatel necítil, že by na ně rodiče neměli dostatek času a nevěnovali jim
pozornost. Výchovu rodičů označuje jako spravedlivou, soužití v rodině s výjimkou
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drobných běžných neshod hodnotí jako dobré. Se svým bratrem a jeho rodinou udržuje
četné kontakty. Rodiny se vzájemně stýkají, slaví významné svátky a jubilea.
Žadatel je osobnostním založením extrovert, který aktivně vyhledává sociální
kontakty a je svým sociálním okolím vyhledáván nejen jako dobrý společník, ale i
případný rádce a pomocník. Žadatel v sociálním kontaktu vystupuje sebevědomě,
dokáže si od svého okolí získat uznání a respekt. Dokáže otevřeně vyjádřit svůj názor,
ale nevyhrocuje konfliktní situace. Chová se pragmaticky, s rozvahou řeší náročné
pracovní úkoly, snaží se o kvalitně odvedenou práci. Je dostatečně sebekritický.
Upřednostňuje pravidelný všední život s plněním běžných pracovních povinností a
povinností vůči své rodině. Snaží se však nezapomínat ani na sebe a své zájmy. Vliv
situačních proměnných na jeho chování je minimální. Je realista orientovaný na
praktické řešení problémů. Respektuje soukromí ostatních a zároveň i jejich právo na
vlastní životní styl, obdobné chování očekává i od svého okolí.
Emočně je stabilní, klidné povahy, nejedná pod vlivem momentálních impulsů, bere
situace s dostatečným nadhledem. V sociálním kontaktu se nestylizuje, aby si získal
náklonnost druhých. Náladově je veselý a optimistického pohledu na život. Cíl svého
života spatřuje v naplnění rodinného života péčí o děti a jejich výchovu, zabezpečením
potřeb rodiny, vytvoření dobrého rodinného zázemí.
Mezi jeho zájmy patří šachy, fotbal (v současnosti vede i místní dětské družstvo jako
trenér), práce v souvislosti s rodinným domem, jeho zaměstnání aj. Psychopatologické
rysy osobnosti t. č. nebyly zjištěny.
Žadatelka vyrůstala v úplné rodině. Po rozvodu rodičů (bylo jí 10 let) žila nějaký čas
s matkou a o dva roky mladší sestrou. Z družského soužití matky se narodil žadatelce o
12 let mladší bratr. Matka se posléze i za svého druha provdala. Žadatelka přiznává, že
si zpočátku k partnerovi matky tvořila vztah obtížně, nicméně nyní spolu všichni dobře
vychází. Svého bratra měla žadatelka vždy velmi ráda, ráda se o něj starala, společně se
sestrou se v péči o něho střídaly.
Žadatelka je osobnostním založením mírný extrovert nestranící se společnosti, ale
spíše zůstávající v pozadí, dokáže se přizpůsobit kolektivu, není konfliktním typem. Své
názory neprojevuje nijak razantně, avšak dovede projevit nesouhlas, nenechá se sebou
manipulovat. Má smysl pro humor, je ráda veselá, je kamarádská a často více myslí na
své okolí než na sebe. Její emoční prožívání má dlouhé trvání, je snadno zranitelná
v otázkách nenaplněnosti svojí mateřské role, neboť z nenaplněnosti potřeby mateřství
pociťuje poměrně silnou frustraci. Postupně se smiřuje s tím, že k naplnění role
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mateřské lze dojít cestou osvojení dítěte. Svůj životní cíl spatřuje v úplné rodině. Mezi
její zájmy patří cyklistika a kultura. Psychopatologické rysy osobnosti t. č. nebyly
zjištěny.
Před uzavřením manželství žili 1,5 roku

ve společné domácnosti. Manželé se

seznámili v r. 1992, žadatel byl rozvedený. Manželství bylo uzavřeno v r. 1995.
Manželská shoda je průměrná. Oba žadatelé vyjadřují spokojenost s volbou životního
partnera. Žadatelka je ráda, že její partner je tolerantní, byl jí oporou v průběhu léčení
neplodnosti a nyní s ní prochází řízením o osvojení dítěte. Také si velmi cení jeho
rodiny, se kterou má dobré vztahy, vzájemně si jsou oporou. Žadatel je v manželství
spokojen, přijímá manželku takovou, jaká je, nechce sám na ní nic měnit, protože je
přesvědčen, že změnu může udělat pouze člověk sám. Žadatelka na svém manželovi
oceňuje zejména pracovitost, upřímnost a smysl pro humor. Žadatel si na své manželce
váží její bystrosti, trpělivosti, pořádnosti. Nebyly zjištěny známky aktuální či latentní
manželské krize.
Psychologické posouzení se zabývá i motivací k přijetí dítěte. Žadatelka spontánně
otěhotněla, ale těhotenství bylo mimoděložní a proto bylo přerušeno. Vzhledem
k pooperačním komplikacím si tento zákrok vyžádal dlouhodobou hospitalizaci
žadatelky v nemocnici. Podstoupená léčba neplodnosti byla doposud bezvýsledná,
žadatelé absolvovali již několik pokusů IVF. Oba postupně dozrávají k přijetí vlastní
nechtěné bezdětnosti, což dokládá jejich žádost o adopci dítěte. (Žadatel ve vlastní dítě
v budoucnosti ovšem stále věří.) Mají potřebu naplnit svoje rodičovské role, smysl
svého života spatřují v rodině, péči o děti, jejich výchově a zabezpečení. Zásadním
způsobem odmítají bezdětnost svého manželství, takové manželství by považovali za
nenaplněné.
V rámci psychologického posouzení bylo hovořeno i o požadavcích na dítě a o
výchovných předpokladech žadatelů. Žadatelé si přejí dítě zdravé, z majoritní populace
a s předpokladem budoucího vzdělávání na základní škole. Upřednostňují holčičku,
zejména žadatel by uvítal i chlapce. Přejí si vychovávat dítě od věku kojeneckého, horní
věková hranice je 1,5 roku. Žadatelka velmi pomáhala své matce s výchovou vlastního
polorodého bratra, další zkušenosti mají oba s chlapečkem od sestřenice žadatele a
s neteří (dcera bratra žadatele). Také se pravidelně stýkají s rodinou kamarádky a jejími
dětmi, zvláště pak s nejmladším synem. Žadatel má více zkušeností spíše se staršími
dětmi, kdy vede fotbalový oddíl. Žadatelka v minulosti jezdila jako oddílová vedoucí na
letní tábory.
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Ze závěru psychologického posouzení vyplývá, že z psychologického hlediska
doporučuje psycholožka KUSK zařadit manžele K. do evidence žadatelů o náhradní
rodinou péči.
Sociální pracovnice KUSK předává dne 23. listopadu 2004 kompletní spisovou
dokumentaci posudkovému lékaři KUSK. Ten dne 30. listopadu 2004 vrací spisovou
dokumentaci manželů K., kde z lékařského hlediska doporučuje zařadit manžele K. do
evidence osob vhodných stát se osvojiteli. Jeho stanovisko vycházelo zejména
z předložených lékařských zpráv (praktický lékař, Centrum asistované reprodukce aj.) a
dále také z psychologického posouzení psycholožky KUSK.
Dne 12. prosince 2004 je vyhotoveno rozhodnutí o zařazení žadatelů do evidence
osob vhodných stát se osvojiteli (obdobné rozhodnutí je součástí této práce, viz příloha
č. 8). Toto rozhodnutí se stává dne 6. ledna 2005 pravomocným. Žadatelé nevyužili
svou lhůtu pro případné odvolání a jsou tedy řádně zařazeni do evidence osob vhodných
stát se osvojiteli.
V listopadu 2005 je KUSK doručena aktuální zpráva ze sociálního šetření, ve které
místně příslušná sociální pracovnice sděluje, že žadatelé absolvovali další neúspěšný
pokus o IVF. Nadále se rozhodli již v pokusech o umělé oplodnění nepokračovat.
Ostatní podmínky (bytové, sociální aj.) zůstávají nezměněny.
V září 2006 je na KUSK doručena aktuální zpráva ze sociálního šetření, ve které
místně příslušná sociální pracovnice sděluje, že žadatelka změnila pracovní pozici
v zaměstnání. U žadatelů nenastaly žádné další změny, které by měly vliv na
zprostředkování NRP.
Psycholožkou KUSK je průběžně sdělováno, že žadatelka v pravidelných intervalech
telefonuje (cca každé čtyři měsíce) a dotazuje se na aktuální situaci. Záznamy
z telefonických rozhovorů jsou součástí spisové dokumentace. Žadatelka se dne 10.
prosince 2006 spojí i se sociální pracovnicí KUSK. Dotazuje se na aktuální situaci, na
to, kdy už budou mít děťátko. Uvádí, že by si přála, aby letošní Vánoce strávili již ve
třech. Žadatelka se cítí rozhořčena, uvedla, že na internetu si přečetla, že průměrná
čekací doba je 2 roky. Nerozumí tedy tomu, „kde je problém“, proč oni čekají „tak
dlouho.“ Žadatelce je situace vysvětlena, pravděpodobně se jedná o špatné pochopení
údajů, nebo o podání nekvalitního mediálního obrazu o situaci. Žadatelka dále uvedla,
že s manželem hovořili o situaci, rádi by přijali i dítě starší než se původně domnívali,
tedy dítě do 6 měsíců věku. Žadatelka dále sdělila, že se na miminko moc těší, je
připravena opustit své zaměstnání. Žadatelka se obává, aby na dítě nebyla „příliš stará“,
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neboť v letošním roce dovršila 35 let věku. Dále bylo sděleno, že na dítě se těší celá
rodina.
V listopadu 2007 je na KUSK doručena aktuální zpráva ze sociálního šetření, ve
kterém místně příslušná sociální pracovnice sděluje, že u žadatelů je situace beze změn.
Žadatelé se na miminko moc těší.
Poradní sbor, který zasedal v listopadu 2007, projednával manžele K. jako případné
vhodné náhradní rodiče pro nezletilého chlapce nahlášeného ke zprostředkování NRP
formou osvojení, narozeného v srpnu 2007. Poradní sbor ale nakonec vybral jiné
žadatele. Rozhoduje se hlasováním (více viz kapitola 3.5 Vytipování vhodných žadatelů
pro nezletilé). Žadatelé K. skončili na druhém místě. Důvodem pravděpodobně bylo, že
vzhledem k věku chlapce a dále vzhledem k jeho genetickým dispozicím nebylo možné
vyloučit alergii na zvířecí srst. Žadatelé, kteří se umístili na prvním místě, byli
tolerantnější ke zdravotnímu stavu dítěte.
Poradní sbor, který zasedal v lednu 2008, projednával manžele K. jako případné
vhodné náhradní rodiče pro nezletilého chlapce nahlášeného ke zprostředkování NRP
formou osvojení, narozeného na počátku listopadu 2007. Poradní sbor vytipoval jiné
žadatele. Manželé K. se umístili na 4. místě.
Dne 12. ledna 2008 byla fotokopie spisové dokumentace odeslána na MPSV.
Žadatelé byli o tomto informováni doporučeným dopisem. Dne 15. ledna 2008
následuje telefonát žadatelky, dotazuje se na další postup, nerozumí situaci, domnívá se,
že jejich čekání je nekonečné. Žadatelce je vysvětleno, že spisovou dokumentaci vede
nyní zároveň i MPSV.
Žadatelé K. byli projednáváni na poradním sboru, který zasedal v dubnu 2008.
Poradní sbor manželé K. vytipoval jako případné vhodné náhradní rodiče pro nezletilou
holčičku, nar. v únoru 2008. Manželé K. se umístili na druhém místě.
Žadatelé K. byli projednáváni na poradním sboru, který zasedal v květnu 2008.
Manželé byli projednáváni jako případní vhodní náhradní rodiče pro nezletilého
chlapce, nar. v lednu 2008. Manželé K. se umístili na třetím místě.
Žadatelé K. byli projednáváni na poradním sboru, který zasedal v září 2008 (20. září
2008), jako případní vhodní náhradní rodiče pro nezletilého chlapce, nar. v červnu 2008
12. června 2008). Žadatelé se umístili na prvním místě. Poradní sbor shledal manželé K.
jako ty nejvhodnější možné náhradní rodiče pro nezl. Tomáše. Neprodleně po skončení
poradního sboru byli žadatelé telefonicky nakontaktováni sociální pracovnicí KUSK. Se
žadateli byla domluvena schůzka na 21. září 2008. Žadatelům nebývají po telefonu
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poskytnuty konkrétní informace. Obvykle bývají požádáni o to, aby se dostavili druhý
den (nebo co nejdříve) na KUSK, je jim domluvena schůzka s psycholožkou. Dále jim
je sděleno, že je nutná účast obou manželů. Je jim naznačeno, že informace, které jim
budou předány, jsou takové, na které pravděpodobně dlouhodobě čekali. Bližší
informace ohledně dítěte jim nesmí být po telefonu poskytnuty. Jednak s ohledem na
ochranu osobních údajů, jednak nelze předpokládat reakci žadatelů. Jedná se o zásadní
informaci, která může působit stresově, proto je pro klienty bezpečnější, pokud se tuto
informaci dozvídají osobně od psycholožky KUSK. Většina klientů má s psychologem
vytvořeny dobré vazby, obvykle nechybí vztah důvěry.
V mezidobí si sociální pracovnice připraví veškeré nutné dokumenty, které je
zapotřebí klientům předat. Následující den po konání poradního sboru, dle předchozí
telefonické domluvy žadatelé přichází na KUSK. Jako první absolvují schůzku
s psycholožkou, která je seznámí se spisovou dokumentací dítěte – tedy se sociální a
rodinou anamnézou dítěte, se zdravotním stavem (v případě, že by dítě mělo
komplikovaný zdravotní stav, je klientům domluvena schůzka s odborníkem – např.
lékař ze zařízení aj.), s psychologickou zprávou aj. V případě, že se žadatelé chtějí
s dítětem seznámit, absolvují ihned i schůzku u sociální pracovnice KUSK. Manželé K.
byli malým Tomáškem nadšení, velmi se jim,dle fotografií, líbil. Jejich čekání se jim
prý zdálo dlouhé, už ani nedoufali, že by dítě dostali. Obávali se, že se na ně
„zapomnělo“.
Manželům K. bylo sociální pracovnicí předáno tzv. Oznámení o vhodnosti stát se
osvojiteli, byly jim předány kontakty na zainteresované organizace (tj. kojenecký ústav,
místně příslušná sociální pracovnice žadatelů, místně příslušná sociální pracovnice
dítěte, krajský úřad), respektive přímo na konkrétní osoby, a dále jim byla předána
fotokopie fotografií nezl. Tomáše. Manželé byli zároveň detailně poučeni o celém
následném postupu i o soudním řízení, které je nezbytné pro osvojení nezletilého.
Manželé K. při setkání se sociální pracovnicí uvedli, že se jim nezl. Tomáš velmi líbí,
domnívají se, že je podobný panu N.K. Dotazovali se, kdy se mohou jet podívat do
kojeneckého ústavu, rádi by jeli ihned. Projevují mírné obavy z toho, zda stihnou vše
pro malého připravit. Dětský pokoj mají již téměř zařízený, avšak nemají nakoupeno
dostatek oblečení (pouze základní), protože nevěděli, jak bude dítě velké. Manželům
byly předány i informace ohledně sociálních dávek. Paní J.K. uvedla, že v průběhu
zítřejšího dne předá zaměstnavateli svou pracovní agendu, poté si začne vybírat
dovolenou, aby se mohla na příchod „syna“ dostatečně připravit.
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Manželé K. jsou poučeni také o tom, že Oznámení o vhodnosti je opravňuje se
v zákonné lhůtě s nezletilým seznámit, nezavazuje je však k tomu, aby si jej převzali do
své péče. Manželé K. toto vylučují. Jsou přesvědčeni o tom, že vše proběhne v pořádku,
chtějí si Tomáše odvézt domů co nejdříve. Manželé jsou také poučeni o tom, aby
v případě jakýchkoliv problémů kontaktovali odpovědné pracovníky KUSK, případně
svou místně příslušnou sociální pracovnici.
Oznámení o vhodnosti bylo nafaxováno kojeneckému ústavu, orgánu sociálně právní
ochrany dětí dle trvalého bydliště žadatelů, orgánu sociálně právní ochrany dětí dle
trvalého bydliště dítěte a zároveň i na MPSV. Souběžně je, všem výše jmenovaným,
originál oznámení o vhodnosti rozeslán poštou – doporučeným dopisem.
Dne 22. září 2008 se s OSPOD Krajského úřadu spojila sociální pracovnice
kojeneckého ústavu. Uvedla, že první kontakt žadatelů s Tomáškem proběhl v pořádku,
oba žadatelé reagovali velmi vřele. Domluvili si další návštěvy v zařízení, jejich dotazy
byly adekvátní situaci.
Dne 3. října 2008 se s OSPOD krajského úřadu spojila sociální pracovnice
kojeneckého ústavu. Uvedla, že žadatelé pokračovali v návštěvách a dne 5. října 2008 si
chtějí vzít nezletilého domů. Mají již domluvenou schůzku na místně příslušném
městském úřadě, kde jim bude vydáno tzv. rozhodnutí o předadopční péči.
Dne 7. října 2008 bylo na Krajský úřad Středočeského kraje doručeno Rozhodnutí,
jímž byl nezletilý svěřen do péče budoucích osvojitelů manželů K. Toto rozhodnutí bylo
vydáno dne 5. října 2008 a v tento den se zároveň stalo pravomocným. Tímto dnem
fakticky žadatelé převzali nezletilého do své péče, na základě tohoto rozhodnutí jim byl
nezletilý z kojeneckého ústavu vydán. Dnem 5. října 2008 může zároveň žadatelka
nastoupit na mateřskou dovolenou. Žadatelům vzniká i právo na vyplacení porodného a
mohou si nárokovat i další sociální dávky.
Po poučení místně příslušnou sociální pracovnicí podali žadatelé řádný návrh
k soudu na svěření nezletilého Tomáše do osvojení. Vzhledem k věku nezletilého bude
soud rozhodovat o zrušitelném osvojení.
Toto je prozatím vše, co lze na základě dostupných informací uvést75.
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Do data dokončení diplomové práce nebyl Krajskému úřadu k dispozici rozsudek o zrušitelném či
dokonce nezrušitelném osvojení – rozsudek pravděpodobně prozatím nebyl vyhotoven.
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zprostředkování osvojení
Dne 21. 7. 2009 obdržel běžnou poštou určenou na jméno konkrétní pracovnice
Krajský úřad Středočeského kraje spisovou dokumentaci nezletilé Kristýnky. Tato
spisová dokumentace obsahovala veškeré náležitosti dle § 22, odst. 2, zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně právní ochrany dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Spisová dokumentace byla řádně zaevidována do příslušných interních systémů, do
celorepublikového systému IS rodina, který je spravován Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR. Spisová dokumentace byla také administrativně zpracována.
Ze spisové dokumentace vyplývá, že nezletilá se narodila na konci měsíce října
2008. Matka v porodnici uvedla, že souhlasí s osvojením nezletilé, podepsala předběžný
souhlas s osvojením nezletilé, neurčila jí jméno. Přestože byla poučena o postupu při
souhlasu s osvojením, po šesti týdnech se nedostavila k podpisu protokolu o osvojení na
OSPOD. U nezletilé nebyla nařízena ústavní výchova. Matka nezletilé s místně
příslušným ani s žádným jiným OSPOD nespolupracovala. Nezajímá se ani o své
předchozí tři děti, které jsou ve výchově její matky – tedy babičky nezletilých. Po
porodu nezl. Kristýnky matka odešla z porodnice a od té doby je neznámého pobytu.
Z rodného listu je zřejmé, že otec je neuveden. Matka je nar. 1977, svobodná. Ze
zprávy sociální pracovnice vyplývá, že děti matky jsou ve věku 12 let (dívka), 8 let
(chlapec) a 5 let (dívka). Matka nemá svou domácnost a v tuto chvíli je neznámého
pobytu. Matka není nijak zbavena či omezena na své rodičovské zodpovědnosti ani na
své způsobilosti k právním úkonům.
Ze záznamu z vývojového vyšetření ze dne 21. 5. 2009, které provedla psycholožka
kojeneckého ústavu vyplývá, že nezletilá Kristýnka je hodnocena jako roztomilá,
komunikativní, usměvavá holčička. Její reaktivita na předkládané podněty je přiměřená,
pozornost lehce kolísá v závislosti na atraktivitě podnětů. Na sociální stimulaci reaguje
úsměvem a zřetelným oživením. Spontánně navozuje sociální kontakt, preferuje sociální
podněty, spontánní vokalizace je prozatím spíše sporadická. Psycholožka kojeneckého
ústavu dále ve své zprávě uvádí, že Kristýnka bez problémů uchopuje hračku, používá
obě ruce, dává si hračku do úst. Pozoruje i velké či pohybující se předměty. V rámci
jemné motoriky je neobratná, lehce vázne koordinace oko-ruka. V poloze na zádech
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I přes použití pouze křestního jména bylo toto jméno změněno, a to s ohledem na nutnost využití
poměrně přesných časových údajů, jako je např. datum narození aj.
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zvedá hlavu z podložky, při přitahování do sedu napomáhá. V samostatném sedu je
nestabilní. Otáčí hlavičku za zdrojem zvuku. Aktivně zahajuje sociální kontakt
úsměvem.
Celkový psychomotorický vývoj je vyrovnaný, v rámci normy. Jedná se o klidnou
dívenku. Psycholožka kojeneckého ústavu doporučuje podporovat a stimulovat sociální
interakce. Dle jejího názoru je Kristýnka dítětem vhodným do náhradní rodinné péče,
bez ohledu na pořadí přijímaného dítěte a to i pro náročnější žadatele.
Z lékařské zprávy nezletilé vyplývá, že matka i starší sourozenci jsou bez vážnějšího
onemocnění. Kristýnka se narodila z nesledované gravidity, přibližně ve 40. týdnu
těhotenství, s porodní váhou 3220 g, a 47 cm. Poporodní adaptace byla dobrá, bez
komplikací. Somatický nález byl v normě, screening kyčlí také v normě. Z lékařské
zprávy je dále patrné, že nezletilá nebyla hospitalizovaná. Dobře prospívá, její
nemocnost je minimální. Nezletilá užívá běžnou péči a batolecí stravu.
Z fotokopie rozsudku místně a věcně příslušného soudu je zřejmé, že rozsudek o
určení žádného zájmu ze strany matky nabyl právní moci dne 3. 7. 2009, kdy jednání
proběhlo dne 18. června 2009. Návrh k soudu podával opatrovník dítěte (místně
příslušný OSPOD), a to dne 15. ledna 2009. Soud konstatoval, že matka neprojevovala
po dobu nejméně dvou měsíců o dceru žádný zájem, a to od 6. 11. 2008 do 15. 1. 2009.
Soud v průběhu řízení zjistil, že matka se nezdržuje na adrese trvalého pobytu, jiný
její pobyt není znám a soud proto matce ustanovil pro toto řízení opatrovníka. Ten se
k nařízenému soudnímu jednání nedostavil z důvodu souběhu dalšího soudního jednání,
avšak řádně se omluvil a navrhl vyhovět návrhu navrhovatele, neboť po seznámení
s obsahem soudního spisu považuje tento návrh za důvodný a v zájmu nezletilé.
Ze zprávy dětského domova vyplývá, že nezletilá byla přijata do zařízení 6. listopadu
2008 přímo z porodnického oddělení. Za celou dobu pobytu matka o nezletilou
neprojevila žádný zájem, v dětském domově ji nenavštívila, neposlala žádný písemný
dotaz na stav a vývoj dítěte, neudala svoji aktuální adresu, na kterou by jí o dítěti mohla
být v případě potřeby poslána zpráva, nikdy se nedotázala ani na svoji vyživovací
povinnost. Soud tedy rozhodl podle § 68, odst. 1 písm b) zákona č. 94/1963 Sb., o
rodině, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož žádný z účastníků řízení nevyužil své
zákonné možnosti se odvolat, rozhodnutí nabylo právní moci tak, jak je uvedeno výše.
Ze zprávy dětského domova vyplývá, že nezletilá se narodila jako 4. dítě svobodné
32 leté matce. Otcovství k dítěti není uznáno, matka se rozhodla dát dítě k osvojení.
Přestože podepsala předběžný souhlas s osvojením v porodnici, po 6 týdnech se však již
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k podpisu protokolu o osvojení nedostavila. Soud prokázal její absolutní dvouměsíční
nezájem. Sociální pracovnice z DD dále uvedla, že matka své první 3 děti nevychovává.
Stará se o ně její matka. Nejstarší dcera pobývala v tomto dětském domově tři roky –
poté si ji převzala do péče babička. Děti mají různé otce, otcovství je uznáno pouze
k nejstarší z nich. Matka se živí pravděpodobně prostitucí. V současné době kontakt se
svou rodinou omezila a vrací se do rodiny již velice zřídka. Matka má základní
vzdělání. Nikde stabilně nepracovala, pouze několikrát brigádnicky jako číšnice,
pobývala i v zahraničí. Má kladný vztah k řidičům TIR. Je drobnější postavy, má
hnědozelené oči, hnědé vlasy, je štíhlá. Je kuřačka, přiznává v těhotenství 10 cigaret
denně, dříve až 80.
Z aktuální doložené zprávy sociální pracovnice dětského domova vyplývá, že otec
matky zemřel v r. 2007, vlivem choroby měl amputované dolní končetiny. Matce matky
je 61 let, je zdráva, trpí na astma. Je v domácnosti, ve které žije se svými mladšími
dospělými dcerami a téměř všemi vnoučaty. V domácnosti chybí pořádek, pečlivost a i
sebemenší snaha o zkulturnění prostředí. Výchově vnoučat pak chybí důslednost,
odpovědnost a podnětnost. Nejstarší dcera matky bude nyní opakovat ročník pro
špatnou domácí přípravu a časté absence.
Sociální pracovnice nemocnice, ve které matka porodila, písemně sdělila následující:
O údajném otci matka uvedla, že mu je asi 50 let, je rozvedený. Je vyučený truhlář a
nyní pracuje jako řidič77. Jeho adresu ani bližší zdravotní stav nezná. O dítě zájem
nemá.
Součástí spisové dokumentace nezletilé je i osvědčení o státním občanství, ze
kterého vyplývá, že Kristýnka je státním občanem České republiky.
Dne 23. 7. 2009 zasedal poradní sbor, který vytipoval a projednal troje možné
náhradní rodiče pro nezletilou. Bylo určeno první až třetí místo. Náhradní rodiče, kteří
se umístili na prvním místě, byli dne 24. 7. 2009 seznámeni na Krajském úřadě
Středočeského kraje se spisovou dokumentací dítěte. Od počátku byli rozhodnuti převzít
nezletilou do své péče, což v průběhu jednoho týdne skutečně učinili (došlé rozhodnutí
o předadopční péči, PM 1. 8. 2009).
Spisová dokumentace nezletilé byla sloučena se spisovou dokumentací žadatelů.
Další došlé dokumenty (např. rozhodnutí o předadopční péči) budou zařazovány do
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Dá se tedy usuzovat na vcelku dobrý zdravotní stav.
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sjednocené spisové dokumentace, která je vedena pod evidenčním číslem spisové
dokumentace žadatelů.
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9 Vyhodnocení praktické části
Vyhodnocení kazuistik považuji za velmi obtížnou disciplínu, neboť obě kasuistiky
jsou svým způsobem rozdílné. Přesto pojednávají o totožném tématu – zprostředkování
osvojení v České republice.
Na kazuistice manželů K. je deklarován tradiční postup při zařazování žadatelů do
evidence osob vhodných stát se osvojiteli. Věřím, že i pro čtenáře nezasvěcené do
problematiky je patrné, že jenom zařazení žadatelů do evidence je poměrně zdlouhavý,
nicméně velmi akční, interaktivní a činorodý proces. Mým cílem bylo poukázat na to,
že tento proces je nutný právě s ohledem na detailní prověření žadatelů. Jedině tak
mohou jít děti, které za sebou již jedno převelké zklamání mají, do rodiny, kde již
s největší pravděpodobností zklamáni nebudou. Do rodiny, která je přijme za vlastní,
bude pro dítě základní sociologickou jednotkou, poskytne jim to, co by nebyl schopen
dodat ani ten nejlepší dětský domov.... Na této kasuistice je zároveň patrné, že v procesu
zprostředkování náhradní rodinné péče nejsou „hluchá“ místa, proces je stále
dynamický, stále probíhá, a to až do ukončení správního řízení.
Na kazuistice nezletilé Kristýny je patrná běžná situace, kdy je dítěti
zprostředkována náhradní rodinná péče formou osvojení. Důležitou součástí kasuistiky
je i zachycení stavu než dojde k samotnému zprostředkování krajským úřadem. Médii
často kritizována skutečnost, že trvá dlouho, než ke zprostředkování náhradní rodinné
péče dojde, je v tomto případě až ukázková. Přestože matka přislíbila podepsání
závazného souhlasu s osvojením po uplynutí šestinedělí, neučinila tak. Nespolehlivost
či nezodpovědnost matky nemůže být zaměňována s nečinností úřadů. Stát nesmí
v žádném případě zkrátit její práva, a proto probíhá soudní jednání, které podléhá
zákonným lhůtám. Nelze totiž dovodit, proč matka zájem o dceru neprojevuje, zda jí
v tom nebrání závažná překážka, nebo zda za tímto jednáním je skutečně pouze nezájem
matky. Z tohoto důvodu má správný průběh soudního jednání velký význam pro další
život dítěte. Z praxe mohu potvrdit, že soudní jednání ve Středočeském kraji ohledně
vyslovování nezájmu rodičů k nezletilému nebo opatrovnické případy týkající se
náhradní rodinné péče bývají nařizovány v nejbližších možných termínech. Dle mého
názoru nedochází k zbytečným prodlevám v řízení, soudci se vždy snaží o to, aby dítě
nepobývalo v ústavním zařízení po dobu delší než je nezbytné. I z kasuistiky nezl.
Kristýny vyplývá, že všechny zúčastněné orgány jednaly bez zbytečných prodlev.
Kazuistika byla vybrána v podstatě náhodně (rozhodující byla aktuálnost spisové
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dokumentace, tedy r. 2009, dítě vhodné do osvojení, nikoliv do PP, úspěšně
zprostředkování Krajským úřadem Středočeského kraje atd.), nejedná se o žádný
„ukázkový případ“.
Mým záměrem bylo deklarovat právě na těchto kasuistikách praxi, ukázat, jak ve
skutečnosti probíhá zprostředkování náhradní rodinné péče, nastínit i zcela autentické
termíny, lhůty aj., a to tak, aby kasuistiky plně korespondovaly s částí teoretickou. Za
přínosné považuji, že právě díky praktické části může čtenář této diplomové práce
popřemýšlet o osvojení nejen z pohledu žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné
péče, ale také z pohledu dítěte, kterému je NRP zprostředkovávána.
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Závěr
Cílem mé diplomové práce bylo nastínit problematiku osvojení, a to nejen z jednoho
úhlu pohledu, ale multidisciplinárně. Ve své práci jsem se proto osvojení věnovala
nejen z pohledu právního, psychologického, sociálně-politického, demografického, ale
také obecně praktického.
Osvojení v České republice je sociální aspekt, kterému by měla být věnována větší
pozornost, a to nejen z řad odborné veřejnosti. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že
osvojení zasahuje do života mnohých z nás, v laické veřejnosti o tomto fenoménu není
dostatek informací. Informace, které poskytují některá média, jsou často zkreslená či
chybná. V oblasti obecné informovanosti ale nelze spoléhat pouze na média. Informace
by lidé měli dostávat již v rámci svého běžného školního vzdělávání, např.
v předmětech jako občanská výchova, rodinná výchova, základy společenských věd aj.
Toto by zároveň přispělo i k větší obecné informovanosti a k odtabuizování osvojení.
Osvojení zaujímá v rámci náhradní rodinné výchovy zvláštní místo, neboť nahrazuje
dítěti původní rodičovský vztah v plném rozsahu a vytváří pro něj v rodině osvojitele
nové rodinné prostředí se všemi důsledky rodičovského a příbuzenského vztahu. Jeho
prostřednictvím dochází k nejdokonalejší simulaci skutečné rodiny. U některých dětí
však z různých důvodů osvojení nelze zprostředkovat a jejich situaci je nutno řešit
pomocí jiného institutu náhradní rodinné péče. Osvojení má vysokou společenskou i
individuální hodnotu.
Hlavním smyslem osvojení je tedy poskytnout nezletilému dítěti, kterému se
nedostává řádné výchovy a péče ze strany biologických rodičů či jiných příbuzných,
kvalitní náhradní rodiče, kteří mu zajistí všestranně stabilní a harmonický domov.
Věřím, že z mojí diplomové práce jasně vyplývá, že osvojení není procesem
zdlouhavým a úředně zbytečně protahovaným (jak je někdy chybně prezentováno), ale
že se jedná o proces, který je nezbytně nutný k zajištění blaha dítěte. Stát musí být ve
zprostředkování náhradní rodinné péče formou osvojení velmi důsledný a velmi
opatrný, neboť dětem, kterým je osvojení zprostředkováno, již bylo ublíženo jednou –
minimálně psychicky. Je proto nutné, aby jim stát nalezl kvalitní rodinu, ve které najdou
zázemí, která bude rozvíjet jejich osobnost po všech stránkách a která bude pro dítě
celoživotním přínosem. I z tohoto důvodu je nutné detailní prověřování případných
žadatelů o osvojení. Není to jejich diskriminace oproti plodným párům, není to jejich
sankcionování za jejich ochotu pomoci, je to obezřetnost a nutnost.
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Je nezbytné si uvědomit, že ne každý člověk může být rodičem a ne každý člověk
může být dobrým rodičem. Souhlasím tedy se současným modelem, kdy stát „dává“
dítě do osvojení pouze do prověřené rodiny. Prioritním kritériem je chránit zájem dítěte.
Vzhledem k tomu, že jsem téma osvojení chtěla pojmout skutečně komplexně, bylo
nutné ohlédnout se zpět do historie. Přestože historie osvojení je poměrně pestrá, institut
osvojení se stále vyvíjí. Otázkou zůstává i budoucnost osvojení. Je dost pravděpodobné,
že žadatelů o osvojení bude přibývat (např. z důvodu civilizačních chorob, neplodnosti,
odkládání rodičovství do pozdního věku aj.) a že společnost, byť se stává tolerantnější,
bude muset řešit další nové etické otázky, jako například zachování anonymity
osvojitelů, homosexuální páry v pozici žadatelů o osvojení, či možnost zrušení
nezrušitelného osvojení. Věřím, že v budoucnosti bude stále větší pozornost a péče
věnována právům dítěte tak, jak je tomu i na mezinárodní úrovni.
V ideálním případě je zprostředkování osvojení ku prospěchu všech zúčastněných –
tedy jak osvojence, tak i osvojitelů. Myslím, že právě toto by mělo být cílem všech těch,
kteří se na zprostředkování osvojení podílejí, aby se toto stalo pravidlem. Náhradní
rodina tak může vytvořit optimální výchovné prostředí. Je nesporné, že dětství prožité
v kvalitní rodině dává jedinci vzor a zároveň předpoklad, že člověk bude umět vytvořit
hezký domov i pro své vlastní nebo osvojené děti.
Součástí mojí diplomové práce bylo i právní zakotvení. Jsem přesvědčená o tom, že
naše současná právní úprava je dostatečná, kvalitní a dobře zpracovaná. Domnívám se,
že není zapotřebí nějaké revoluční změny v legislativě. Je však nutné zajistit, aby
legislativa pružněji reagovala na poznatky z praxe, např. přímé adopce, rozpad tradiční
několikagenerační rodiny, přibývající počet nesezdaných soužití, zdokonalující se
lékařská praxe při umělém oplodnění, kriminalita v rámci obchodování s dětmi atd.
Toto lze považovat za objektivní jevy, které jsou pro společnost poměrně nové. Musíme
mít na zřeteli také skutečnost, že zákon nemůže obsáhnout a popsat veškeré situace,
které mohou nastat. Zejména oblast soukromého práva, kam zprostředkování náhradní
rodinné péče spadá, se s tímto potýká. Lidský život je velmi různorodý, každý člověk je
originál a situace, do kterých se dostáváme, jsou velmi individuální. Legislativa se tak
potýká s lidským faktorem, který může někdy na kvalitu zákona působit
kontraproduktivně. Nicméně žádný zákon nemůže předem popsat veškeré alternativy
lidského chování a jednání, vždy zůstane určitý prostor pro „fantazii“. Přesto se
domnívám, že současná právní úprava je zdařilá, neboť se dobře vyrovnala se
společenskými změnami i se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv. Aktuální
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legislativa v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče jistě obstojí i ve srovnání
s právními úpravami okolních evropských zemí.
Věřím tomu, že má práce byla srozumitelná i pro laiky. Srozumitelnost své
diplomové práce jsem chtěla podpořit i výběrem kvalitativního výzkumu, na kterém
byly

prostřednictvím

konkrétních

kasuistik

deklarovány

zprostředkování náhradní rodinné péče formou osvojení.
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PŘÍLOHY
Přílohy (č. 5 a 6) byly přejaty dle platné směrnice MPSV (č.j.: 21-42246/2002 ).

Příloha č. 1
Přehled typů náhradní rodinné péče v ČR

„zrušitelné“, tj. osvojení 1. stupně
Osvojení

„nezrušitelné“, tj. osvojení 2. stupně
mezinárodní osvojení

prarodiče
příbuzní
jiný
individuální PP
cizí osoby
(„klasická“ PP jako
dlouhodobé řešení)

Pěstounská
péče
(dále PP)

zařízení pro výkon PP
(pěstounské páry)
skupinová PP
SOS dětské vesničky
(matka-pěstounka)

2

Příloha č. 2
Počet nově podaných žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče (formou osvojení
či pěstounské péče) v letech 2005 – 2009 ve Středočeském kraji

Osvojení

Pěstounská péče

Celkem

r. 2005

95

27

122

r. 2006

114

21

135

r. 2007

98

18

116

r. 2008

96

15

111

r. 2009

90

15

105

Situace v oblasti NRP ve
Středočeském kraji v letech 2005 2009
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Osvojení
Pěstounská
péče
Celkem

r.
2005

r.
2006

r.
2007

r.
2008

3

r.
2009

Příloha č. 3
Počet dětí určených ke zprostředkování náhradní rodinné péče (formou osvojení či
pěstounské péče) v letech 2005 – 2009 ve Středočeském kraji

Děti do osvojení

Děti do pěstounské péče

Celkem

r. 2005

62

31

93

r. 2006

40

21

61

r. 2007

41

26

67

r. 2008

42

29

71

r. 2009

62

38

100

4

Příloha č. 4
Městský úřad v ……
Odbor …….
Věc:
Žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny78
Žadatelka:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Číslo OP (pasu):
Žadatel:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Číslo OP (pasu):
Žádám o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny79 podle §
21 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů.
Pokud krajský úřad nezprostředkuje osvojení do 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí
o zařazení do evidence žadatelů a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poté
do 6 kalendářních měsíců souhlasím - nesouhlasím80 s tím, aby tato žádost byla
postoupena Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně za účelem jejího
zařazení do evidence pro zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině.
Souhlasím s tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí je oprávněn zjišťovat další
potřebné údaje pro účely zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem svého života
budu zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí a kdykoliv zjišťovat, zda nedošlo
ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci.
Souhlasím také s účastí na přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli či
pěstouny, směřující k přijetí dítěte do rodiny.
Souhlasím s tím, aby lékař krajského úřadu zjišťoval veškeré údaje o mém zdravotním
stavu pro účely odborného posouzení podle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
V ……… dne ……….
……………………………….
podpis žadatelky

…………………………..
podpis žadatele

78

Nehodící se škrtněte.
Nehodící se škrtněte.
80
Nehodící se škrtněte.
79
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Příloha č. 5
DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO SVÉ PÉČE
(osvojení

,

pěstounská péče ,

poručenství ,

jiné )

I. OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení:

rozená:

Datum a místo narození:

rodné číslo:

Bydliště:
Státní příslušnost:

národnost:

Stav:

náboženské vyznání:

Číslo občanského průkazu (pasu):

VZDĚLÁNÍ (název školy, vyučení, odborné zkoušky)
základní 

vyučen v oboru  …………………………………………………….

středoškolské  ……………………….. vysokoškolské  …………………………
jiné odborné zkoušky ……………………………………………………………………..
ZAMĚSTNÁNÍ (název zaměstnavatele, Vaše postavení v zaměstnání apod.)

ZÁJMY

Jste členem:
zájmového sdružení

ano/ne

politické strany

ano/ne

sportovního oddílu

ano/ne

náboženské společnosti

ano/ne

občanského sdružení

ano/ne

jiné ………………………………

Pracoval/a jste 

pracujete  s dětmi
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ano/ne

ZDRAVOTNÍ STAV
trpíte postižením tělesným 

smyslovým 

nebo duševní poruchou 

ano/ne

pokud ano, jedná se o stav vrozený  trvalý  dlouhodobý  krátkodobý ?
Nemoci na které se léčíte:
léčil/a jste se  léčíte se  ze závislosti

ano/ne

drogové  alkoholické  hráčské  jiné , jaké ……………………………..
Jiné údaje o vašem zdravotním stavu (alergie, dlouhodobé užívání léků, apod.):
RODIČE
Matka
Jméno a příjmení:

rozená:

Datum a místo narození:
Zemřela v roce:
Příčina úmrtí:
Otec
Jméno a příjmení:
Datum a místo narození:
Zemřel v roce:
Příčina úmrtí:
Sourozenci
ano/ne

kolik:

kolikátý/á jste v pořadí:

MANŽELSTVÍ
Manžel
Jméno a příjmení:

rozená:

Datum a místo narození:

rodné číslo:

Datum uzavření sňatku:
Délka známosti před sňatkem:
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Délka společného soužití před sňatkem:
Pořadí manželství:
Jste rozveden/a:

kolikrát:

v roce:

Kdo podal návrh na rozvod a z jakého důvodu:
Z předchozích manželství jsou děti

ano/ne

kolik:

Jste s dětmi v kontaktu

ano/ne

jak často:

Žije s Vaší rodinou někdo ve společné domácnosti
(kdo, proč, jak dlouho, jak se účastní Vašeho společného života apod.)
BYTOVÉ POMĚRY
(uveďte, kde žijete, jak velký obýváte byt nebo dům, máte-li zahradu, vybavení bytu,
okolí apod.)

Uveďte vlastnický vztah k bytu nebo domu kde žijete

OSTATNÍ MAJETKOVÉ POMĚRY

VAŠE FINANČNÍ SITUACE
Příjmy pravidelné

ano/ne

Příjmy nepravidelné, občasné

ano/ne

Dávky státní sociální podpory

ano/ne

jaké:

ve výši:

Dávky sociální péče

ano/ne

jaké:

ve výši:

Soudně určená vyživovací povinnost

ano/ne

Jiná platební povinnost

ano/ne
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ve výši:

ve výši:
jaká:

ve výši:

II. ÚDAJE O DĚTECH
1. Jméno a příjmení:
Datum narození:

současný pobyt:

Dítě je vlastní  osvojené  v pěstounské péči  manžela  jinak 
Zdravotní stav:
prodělal/a běžná dětská onemocnění:
trpí postižením tělesným  smyslovým  nebo duševní poruchou 

ano/ne

pokud ano, jedná se o stav vrozený  trvalý  dlouhodobý  krátkodobý ?
dlouhodobě se léčí:
Ostatní údaje:

2. Jméno a příjmení:
Datum narození:

současný pobyt:

Dítě je vlastní  osvojené  v pěstounské péči  manžela  jinak 
Zdravotní stav:
prodělal/a běžná dětská onemocnění:
trpí postižením tělesným  smyslovým  nebo duševní poruchou 

ano/ne

pokud ano, jedná se o stav vrozený  trvalý  dlouhodobý  krátkodobý ?
dlouhodobě se léčí:
Ostatní údaje:

3. Jméno a příjmení:
Datum narození:

současný pobyt:

Dítě je vlastní  osvojené  v pěstounské péči  manžela  jinak 
Zdravotní stav:
prodělal/a běžná dětská onemocnění:
trpí postižením tělesným  smyslovým  nebo duševní poruchou 

ano/ne

pokud ano, jedná se o stav vrozený  trvalý  dlouhodobý  krátkodobý ?
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dlouhodobě se léčí:
Ostatní údaje:

Uveďte, zda jste vychovával/a nějaké dítě, současný styk s tímto dítětem, jeho věk,
problémy, které se během výchovy vyskytly, Vaše výchovné poznatky a tendence,
uveďte i jiné zkušenosti a poznatky z práce s dětmi:

Potvrzuji, že údaje, které jsem uvedl/a jsou pravdivé a jsem si vědom/a toho, že uvedení
údajů nepravdivých může mít za následek vyřazení mé žádosti z evidence žadatelů.

Datum:

Podpis žadatele:
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Příloha č. 6
SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO VAŠÍ PÉČE
(žadatelé vyplní společně)
1. Proč a jak dlouho uvažujete o přijetí dítěte do vaší péče?
2. Hovořili jste s někým o vašem záměru a jaký měl názor na vaše rozhodnutí?
s dětmi:
s osobou, která s vámi žije ve společné domácnosti:
s rodič / sourozenci:
se širší rodinou:
s ostatními:
3. Chcete čekat, než bude vyhledáno dítě podle vašich představ?
ano/ne

jak dlouho:

proč:
4. Která z následujících možností je pro vás přijatelnější:
a) získat dítě do nejdříve, nezáleží na tom, jaké bude,
b) počkat tak dlouho, dokud nebude vyhledáno dítě podle našich představ
5. Chcete osvojení utajit před okolím?
ano

ne

nevím

v žádném případě

6. Kdo zůstane s dítětem po přijetí do rodiny doma?
7. Bude vám s výchovou dítěte někdo pomáhat?
ano/ne

kdo:

8. Přijmete dítě odlišného etnika než je vaše?
ano

ne

nevím
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v žádném případě

9. Přijmete dítě, u kterého bylo zjištěno:
postižení tělesné

ano / ne / nevím / v žádném případě

postižení smyslové

ano / ne / nevím / v žádném případě

duševní porucha

ano / ne / nevím / v žádném případě

jiné onemocnění

ano / ne / nevím / v žádném případě

Jaké onemocnění by vám nevadilo?
léčitelné: …………………………………………………………………………………..
neléčitelné: ………………………………………………………………………………..
vzhledově zjevné: ………………………………………………………………………...
jiné: ……………………………………………………………………………………….
Vaše představy o dítěti a jejich zdůvodnění:
Pohlaví:
Věk:
Vzhled, povaha, původ, apod.:
Zdravotní stav (intelekt) dítěte:
Jiné:

Podpis žadatelky:

Podpis žadatele:

Datum:
Přílohy k dotazníku:
1. fotografie žadatelů (ne starší ½ roku)
2. výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
3. potvrzení zaměstnavatele o příjmech
4. kopie oddacího listu
5. lékařská vyšetření podle orgánu sociálně právní ochrany dětí
6. další doklady, které si vyžádá orgán sociálně právní ochrany dětí
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Příloha č. 7

Představy žadatelů o dítěti
Jména a příjmení žadatelů: ……………………………………
Dne:………..

Vámi vyplněný dotazník bude předán na pracoviště OSPOD KÚ SK

Pohlaví dítěte:

mužské

ženské

nerozhoduje

Uveďte horní věkovou hranici dítěte, které byste přijali do rodiny: ……………….
Přijmeme dítě odlišného etnika než je naše:

ano

ne

Pokud ano, uveďte jakého: …………………………………………………………
Máme zájem o dvojčata:

ano

ne

Pokud ano , uveďte horní věkovou hranici: ……………………………………….
Máme zájem přijmout sourozence :

ano

ne

Pokud ano, uveďte horní věkovou hranici staršího ze sourozenců: ………………
Zdravotní stav dítěte
Z níže uvedených léčitelných onemocnění připouštíme následující / prosíme zaškrtněte/:
Alergie, ekzém, snížená imunita / častěji nemocné dítě, záněty horních cest dýchacích/,
astma, operativně odstranitelné vady / tříselná, pupeční kýla, šilhání, kosmetické vady,
rozštěp rtu, rozštěp patra/, oční vada / korigovaná brýlemi, sluchová vada / korigovaná
sluchátky/,sledování dítěte v odborné ambulanci: nefrologie / onemocnění ledvin/,
kardiologie / srdeční šelest, neuzavřená srdeční přepážka, neurologie, rehabilitace /
masáže, Vojtova metoda atp./, logopedie /vada řeči, dietologie / bezlepková, bezmléčná
dieta/
Prosíme, doplňte jiné, které připouštíte:……………………………………………..
ano
ano

Protilátky žloutenky A,B,C
Protilátky HIV
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ne
ne

Protilátky BWR / přenosné pohlavní choroby z matky na plod/

ano

ne

Uvažujeme o přijetí dítěte, jehož psychomotorický vývoj je hodnocen......
/prosíme zvolenou možnost zaškrtněte/:
v normě = odpovídá věku dítěte
nerovnoměrný
lehce opožděný
opožděný
V rodinné anamnéze dítěte,se kterým bychom mohli být seznámeni, připouštíme:
Prosíme zaškrtněte.
Rodiče dítěte
- absolvovali speciální školství / dříve zvláštní školy/
-mají základní školu
- jsou vyučeni
- jsou středního a vyššího vzdělání
-dosažená úroveň školního vzdělání není pro nás rozhodující
Drogová závislost
Alkoholová závislost
Psychiatrická zátěž neurotické osobnosti , schizofrenie
Epilepsie
Kriminalita
Prostituce
Neuvedený otec
Neuvedení rodiče / dítě z babyboxu/
Vlastní vyjádření k biologické rodině dítěte:
……………………………………………………………………………………
Prosíme, dopište Vaše zájmy, záliby koníčky. Popř. doplňte, jaká domácí zvířata
chováte.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Přejeme si ještě osobní projednání s psycholožkou krajského úřadu.

…………………………….

ano

ne

……………………………………

podpis žadatelky

podpis žadatele
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Příloha č. 8
Hlavičkový papír příslušného krajského úřadu (případně Magistrátu hlavního města
Prahy) včetně adresy žadatelů
ROZHODNUTÍ
Místně příslušný krajský úřad, odbor sociálních věcí jako věcně a místně příslušný orgán,
podle § 22 a § 27 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v platném znění,
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění
rozhodl takto :

žadatelka: Jméno a příjmení, datum narození
trvalý pobyt: adresa
a
žadatel: Jméno a příjmení, datum narození
trvalý pobyt: adresa
se na základě své žádosti ze dne datum

zařazují
do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli
a ukládá se jim povinnost hlásit krajskému úřadu do 15 dnů všechny změny rozhodné pro
svěření dítěte do osvojení

Odůvodnění:
Žadatelé absolvovali v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění přípravu
fyzických osob stát se osvojiteli, podstoupili psychologické i zdravotní posouzení a bylo zjištěno, že
charakteristika jejich osobností splňuje dle § 27 odst. 2 písmeno b) zákona č. 359/1999 Sb. v platném
znění, veškeré podmínky k tomu, aby jim mohlo být svěřeno dítě do náhradní rodinné péče formou
osvojení.
Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řádu,
podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, prostřednictvím Místně příslušného Krajského
úřadu, který toto rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Kulaté razítko
Jméno a příjmení pracovníka
pracovní pozice
oprávněná úřední osoba

Na vědomí : Místně příslušný městský úřad s rozšířenou působností
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Příloha č. 9
Hlavičkový papír příslušného krajského úřadu včetně adresy žadatelů
Oznámení o přerušení řízení
Vážení manželé,
v souladu s ustanovením § 24 b, odst. 1 písm. a), a ve smyslu ustanovení § 24 b, odst. 2
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
Vám oznamujeme, že na základě Vaší žádosti, ze dne DATUM, bylo řízení ve věci
zprostředkování náhradní rodinné péče formou osvojení přerušeno, a to do měsíc rok
(např. prosinec 2011).
V měsíc rok (např. listopad 2011) podejte aktuální zprávu o svých poměrech a
vyjádření, zda hodláte v řízení pokračovat.
S pozdravem

otisk úředního razítka

Jméno a příjmení pracovníka
oprávněná úřední osoba
Příslušný krajský úřad

Na vědomí : Místně příslušný městský úřad s rozšířenou působností
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Příloha č. 10
Hlavičkový papír příslušného krajského úřadu včetně adresy žadatelů
USNESENÍ
Místně příslušný krajský úřad, Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany
dětí, jakožto orgán věcně a místně příslušný, podle § 66, odst. 1 písm. a, zákona č.
500/2004 Sb. o správním řádu v platném znění,
řízení

z a s ta v u j e

Odůvodnění:
Dne DATUM byla Příslušnému krajskému úřadu doručena žádost manželů Příjmení
(Jméno žadatelky – nar. datum narození, Jméno žadatele –nar. datum narození), o
zastavení řízení, ve věci zprostředkování náhradní rodinné péče, formou osvojení.
Tato žádost splňuje veškeré náležitosti (včetně vlastnoručních podpisů obou žadatelů) a
proto řízení o zprostředkování náhradní rodinné péče formou osvojení bylo správním
orgánem zastaveno.
Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řádu, podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím
Příslušného krajského úřadu, který toto usnesení vydal. O odvolání rozhoduje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

otisk úředního razítka

Jméno a příjmení pracovníka
oprávněná úřední osoba
Příslušný krajský úřad

17

Příloha č. 11
Hlavičkový papír příslušného krajského úřadu včetně adresy žadatelů
Adresa žadatelů
Oznámení o vhodnosti
Sdělujeme Vám, že na základě jednání poradního sboru, jste byli vybráni, podle § 24
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v platném znění, jako osoby
vhodné stát se osvojiteli
dítěte:
umístěného:

Jméno a příjmení, nar. 1. 1. 2010
Název zařízení

Na základě tohoto oznámení máte právo seznámit se s dítětem a nejpozději do 30 dnů
ode dne doručení tohoto oznámení podat žádost o svěření dítěte do péče budoucích
osvojitelů u odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu (případně
Magistrát) dle místa bydliště žadatelů. Rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích
osvojitelů vydá odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města (případně
Městský úřad) dle místa bydliště dítěte.

Jméno a příjmení pracovníka
oprávněná úřední osoba
Příslušný krajský úřad

Na vědomí: Městský úřad dle místa bydliště žadatelů
Název zařízení (tedy příslušný dětský domov, kojenecký ústav... aj.)
Městský úřad dle místa bydliště dítěte
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Příloha č. 12
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Jméno,příjmení

Adresa

Datum
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