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Úvod
Právní úprava spojená s postavením dítěte v naší společnosti je velmi důležitým
a citlivým tématem, kterému je potřeba věnovat dostatek pozornosti. Myslím si, že není
třeba nijak zvlášť zdůrazňovat, že děti jsou budoucností nás všech a proto veškerá
pozornost a péče, kterou jim věnujeme, se zcela určitě odrazí na jejich budoucím vývoji
a životě. O to větší pozornost je třeba věnovat dětem nechtěným, týraným či
zneužívaným. V současné době existuje řada státních i dobrovolných organizací, které
se snaží maximálně zlepšovat podmínky pro péči o děti, které z jakéhokoliv důvodu
nemají štěstí na to, aby mohly vyrůstat ve vlastní rodině.
Ve své práci se pokusím vymezit způsoby náhradní péče, která je poskytována
nechtěným dětem po jejich narození. V úvodních kapitolách se budu věnovat legálním
možnostem odložení dětí krátce po porodu. Tato úprava se tak týká pouze novorozenců.
Je však zřejmé, že dítě se může stát nechtěným i během svého dětství a proto se
zaměřím i na možnost náhradní výchovy poskytovanou v ústavních zařízeních několika
typů a na formy náhradní rodinné péče. Cílem mé práce bude nastínit základní právní
úpravu a problematiku jednotlivých institutů.

1

1. Historický vývoj právní úpravy nechtěných dětí
1.1. Obecně
Právní úprava postavení dítěte ve společnosti prošla dlouhodobým vývojem.
V období antiky bylo dítě považované za bezprávný subjekt. To mimo jiné dokazuje,
jak bylo s nechtěnými či zohavenými a jinak tělesně postiženými dětmi zacházeno v
řecké Spartě. Děti, které nebyly uznány jako silné a zdravé byly shazovány z Teygetské
skály. Ve starověkém Římě tato úloha přináležela výhradně otci tzv.pater familias. Otec
měl neomezenou moc a vliv nad osudem svých dětí (tzv. patria potestas). Ze své vůle
rozhodoval o životě a smrti svých potomků, a dokonce mohl narozené dítě do rodiny
nepřijmout.1
Odlišný pohled na postavení dítěte ve společnosti přineslo Křesťanství. Nové
náboženství bylo roku 313 ediktem milánským uznáno za jediné platné státní
náboženství a celkově přineslo změnu ve vnímání důležitosti lidského života. Zejména
změna pohledu společnosti na život dítěte byla z našeho hlediska zásadní. Zabití
nemluvněte začalo být od této doby již bylo považováno za vraždu v dnešním pojetí.
Avšak ani nové křesťanské hodnoty a morální pravidla nezajistily tak rychlou a
komplexní změnu vnímání postavení dítěte ve společnosti. V historickém kontextu jako
průlomový můžeme označit počátek zřizování útulků pro nechtěné děti. Prvotním cílem
útulku zřizovaných církví ale nebyla snaha pečovat o tyto odložené děti, jako spíše
snaha zamezit počtu zavražděných dětí matkou či otcem. Pro zajištění anonymity rodičů
sloužilo chytré a důmyslné zařízení, které se nazývalo torna neboli otáčedlo zabudované
do zdi útulku.2
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V 16. století se mění celkový pohled na zdravý vývoj a výchovu dítěte a to
především v souvislosti se zlepšujícími se sociálními podmínkami a hmotným
zajištěním rodin.
18. století s sebou přineslo řadu pokrokových osvícených myšlenek a to se také
odrazilo na vývoji postavení dítěte ve společnosti. Industriální rozvoj společnosti
s sebou nese i značný rozmach dětské práce. Tehdejší legislativa na tento trend reaguje
postupným zaváděním zákonů omezující výkon práce a to až do roku 1855 kdy byla
v Rakousku práce dětí do 14 let zakázána úplně. 3

1.2. Vývoj sociálně –právní ochrany dítěte na našem území
1.2.1. Chudinská péče
Počátky institucionalizované sociálně-právní ochrany dítěte na našem území
můžeme datovat do druhé poloviny 19. století, kdy veřejná chudinská péče navázala na
prvotní péči poskytovanou především církevními řády, dobrovolníky z řad občanů a
dobročinnými organizacemi. V roce 1863 byl vydán říšský zákon domovský č. 105
říšského zákoníku, na který navázal zemský zákon chudinský pro Čechy č. 59 z roku
1868. Podle tohoto zákona připadala péče o opuštěné a osiřelé děti domovským obcím.
V praxi to znamenalo, že obce se musely postarat o děti občanů, které měly ve své
místní příslušnosti a to zejména po stránce zajištění finanční péče, tedy poskytnutí
ubytování, stravy a ošacení. Obce tuto náhradní rodinnou péči poskytovaly buď
v ústavech (sirotčince, dětské domovy, útulky) nebo v pěstounské péči. Takováto
úprava veřejné chudinské péče však znamenala velké finanční zatížení obcí, což
samozřejmě obcím způsobovalo nepříjemnou zátěž. 4
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Částečné řešení přinesl až zákon č. 62/1901 ř.z., díky kterému zemský výbor
v Čechách mohl zřídit zemský sirotčí fond na poskytování příspěvků obcím jak na péči
pěstounskou, tak na péči poskytovanou v ústavních zařízeních.
Vedle této veřejné sociální péče prováděné samosprávnými okresními výbory se
současně rozrůstala i pomoc neinstitucionalizovaná z řad obyvatelstva. Tak se postupně
od roku 1904 začaly utvářet první skupiny dobrovolníků, které byly ochotny
spolupracovat a pomáhat okresním výborům. Dostaly název „okresní komise pro péči o
mládež“. V roce 1908 byla založena „Česká zemská komise pro péči o mládež při
Zemské školní radě“. Spolupráce obou komisí nebyla zpočátku příliš dokonalá. Ale jak
se záhy ukázalo, válečná léta dokázala semknout spolupráci mezi oběma komisemi. 5
První světová válka přinesla také první větší zatěžkávací zkoušku nové instituci
péče o mládež. Není třeba ani zdůrazňovat, že po konci války a na začátku vývoje
nového československého státu se komise musely především vypořádat s tisíci
válečných sirotků, zmrzačenými a jinak psychicky narušenými dětmi. I během války
však komise nepřestávaly vyvíjet činnost na podporu péče o děti a tak byly každý rok
otevřeny průměrně dva až tři ústavy. 6

1.2.2. Vývoj po vzniku samostatné Československé republiky
Po roce 1918 prokazatelně stoupala potřeba rozvíjet činnost na úseku státní
sociální péče o nezaopatřené děti a mládež, zároveň vznikaly vlastní ústřední státní
orgány a ministerstva. Záslužná činnost českých komisí pro péči o mládež nezůstala bez
povšimnutí a byla odměněna. Z původně pomocných orgánů se staly orgány výkonné a
dostaly také nový název. Okresní komise pro péči o mládež se nyní nazývaly Okresní
péče o mládež a zemské komise byly přejmenovány na Zemská ústředí péče o mládež.
Ministerstvo sociální péče vydalo v roce 1921 stanovy, ve kterých rozdělilo úkoly a
pravomoci při výkonu péče o děti mezi Okresní péči a Zemské komise. Okresní komise
se měly starat především o normální mládež, kdežto Zemské komise měly pečovat o
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děti úchylné. Z uvedeného vyplývá, že pomoc směřující k dětem úchylným byla
centralizována a to především z důvodu nutné odbornosti a kvalifikovanosti ústavů
poskytující péči těmto dětem. Naopak péče o normální mládež byla decentralizována na
úroveň velikosti menších územních jednotek. 7
Mezi hlavní činnosti okresních péčí o mládež můžeme uvést:


péče o těhotné ženy a kojence



právní pomoc dětem nemanželským, opuštěným a osiřelým



právní ochrana dětem z rozvedených manželství, dětem žijících v cizí rodině i
dětem žijících ve vlastní rodině



prázdninový pobyt a zotavovny



pomoc mladistvým delikventům



poradny pro volbu povolání
Naopak zemské ústředí péče o mládež se především soustředilo na koordinaci a

podporu okresních péčí o mládež a jejich činnost celkově zastřešovalo.

1.2.3. Období okupace
Období po roce 1938 znamenalo pro český stát z hlediska péče státu o děti
omezení na minimální úroveň. Okresní komise a Zemské ústředí se během okupace
snažily s velkým úsilím a odhodláním poskytnout pomoc dětem opuštěným a osiřelým i
přes skutečnost, že odborná členská základna byla podstatně omezena. 8

1.2.4. Vývoj po roce 1945 9
Situace, která nastala na konci 2. světové války, se podobala stavu, se kterým se
již jednou musely ústřední správní orgány vypořádat po roce 1918. I nyní zde byly tisíce
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válečných sirotků, byl ohrožen zdravý růst dětí po stránce fyzické i psychické a
především sociální situace v rodinách byla na nízké úrovni. Změna politického prostředí
s sebou přinesla i změnu dosavadního fungování veřejné správy. V roce 1947 byl přijat
první zákon č. 48, který přesunoval úkoly a činnost okresních péčí o mládež a
Zemských výborů na Okresní a Zemské národní výbory.
V roce 1952 byla vydána zcela nová právní úprava, která zrušila všechna
dosavadní ustanovení na úseku právní ochrany mládeže. Zákon č. 69/1952 Sb. o
sociálně-právní ochraně mládeže pouze upravoval hromadný výkon poručenství a
opatrovnictví, ale již se nezabýval dalšími potřebami a zájmy dítěte. Do popředí byl
postaven ideologický zájem a skutečnost, že se změnou politického režimu bude
nastolen i socialistický řád a funkce rodin a všichni občané budou odpovědnými rodiči.
Mylná představa o fungování socialistické výchovy vedla v roce 1963 k přijetí
nového zákona č.94/1963 Sb. o rodině.

Zákon již vycházel z odborných znalostí

předních českých pediatrů, psychologů a sociálních pracovníků. V zásadě se držel
myšlenky, že dlouhodobý pobyt dítěte v ústavním zařízení mimo prostředí tradiční
rodiny příliš jeho vývoji a zdravému růstu nepřispívá. Dítě bylo možno svěřit do
výchovy jiného občana než rodiče, pokud poskytuje záruku jeho řádné výchovy.
Další důležitý zákon, který doplňoval jednotlivá ustanovení zákona o rodině, byl
vydán v roce 1975. Zákon č.121/1975 Sb. o sociálním zabezpečení upravoval
komplexně sociální péči státu o různé kategorie obyvatel. Jedna z jeho částí patřila
sociálně-právní ochraně dětí. Za chybné lze však považovat, že některá soukromoprávní
ustanovení zákona o rodině byla doplňována veřejnoprávní úpravou, tedy již zmíněným
zákonem o sociálním zabezpečení. Tento ne plně uspokojující stav roztříštěnosti právní
úpravy trval až do vydání současného zákona č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně
dětí.

1.2.5. Současná úprava a Listina základních práv a svobod
V současnosti je ochrana práv dítěte upravena v různých právních odvětvích a
v právních předpisech různé právní síly. Ochrana práv dítěte se tak promítá do předpisů
sociálně-právních, občanskoprávních, trestních, zdravotních i daňových. Mezi přední
zákony můžeme zařadit zákon č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č.
6

94/1963 Sb. o rodině a dále zákon č. 99/1963 Sb. o občanském soudním řízení, zákon č.
40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákon č.40/2009 Sb. trestní zákoník, zákon č.141/1961
Sb. trestní řád a zákon č.218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění
pozdějších předpisů.
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odst.1 zákona č. 359/1999 Sb. Vymezení pojmu dítě pro účely tohoto zákona a
v souladu s Úmluvou o právech dítěte je uvedeno v §2 jako nezletilá osoba. Dále zákon
pokračuje taxativním výčtem orgánů v §4 odst.1, které zajišťují sociálně-právní
ochranu. Mezi ně řadí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní
úřady, ministerstvo, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
Základní zásady sociálně-právní ochrany jsou upraveny v části druhé upravené
§5 až §9. Z těchto ustanovení jasně vyplývá, že předním hlediskem celé úpravy je zájem
a blaho dítěte. Ochrana by se měla především zaměřovat na děti, jejichž rodiče zemřeli,
neplní-li povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo to práva zneužívají, dále
na děti, které vedou zahálčivý či nemravný život, zanedbávají školní docházku, požívají
alkohol nebo návykové látky, děti které se opakovaně dopouští útěků od rodičů a další.
Zákon mimo jiné upravuje i preventivní a poradenskou činnost, kterou by měly
poskytovat obecní úřady, krajské úřady, zdravotnická zařízení a státní orgány a věnuje
se zprostředkování osvojení a pěstounské péče, kde je podrobně rozebrán postup
orgánů.
Zákon č.94/1963 Sb. o rodině upravuje celou řadu institutů, především
manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a výživné. Pro účely této práce je tedy důležité
se zmínit především o části druhé, která upravuje ustanovení týkající se rodičovské
zodpovědnosti, pěstounské péče, osvojení a výchovných opatření.
Rodičovská zodpovědnost je dle §34 ex lege přiznána oběma rodičům aniž by
záleželo na tom, zda spolu uzavřeli manželství či zda se dítě narodilo v manželství nebo
mimo něj. Jak vyplývá z §34, musí mít rodič plnou způsobilost k právním úkonům a
pokud ji nemá, náleží rodičovská zodpovědnost druhému rodiči. Vymezení rodičovské
zodpovědnosti je upraveno v §31 jako souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě,
při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění, rodiče jsou zároveň povinni
7

chránit zájmy dítěte a zároveň mají právo užít přiměřených výchovných prostředků.
Zásah do práv a povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti může být
proveden pouze na základě soudního rozhodnutí (§42), jelikož se jedná o velmi
podstatné porušení právního vztahu mezi rodiči a dětmi.
Pěstounské péči je pak věnován §45a až §45d. Pouze na základě rozhodnutí
soudu může být dítě svěřeno do pěstounské péče a stejně tak může být pěstounská péče
zrušena. Musí zde být zájem dítěte na svěření do takovéto péče a osoba pěstouna musí
poskytovat dostatečné záruky řádné výchovy. Zákon jasně uvádí, že pod pojmem
pěstoun je myšlena pouze fyzická osoba, ale dítě může být svěřeno i do péče manželů,
tedy dvou fyzických osob.
Osvojení je věnována celá Hlava IV, jelikož se jedná o velmi rozsáhlý a důležitý
institut plně nahrazující rodičovskou péči a zodpovědnost. Osvojením totiž vzniká mezi
osvojencem a osvojitelem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi. I osvojení může
vzniknout pouze na základě soudního rozhodnutí a osvojitelem může být pouze fyzická
osoba, která zaručuje způsobem svého života, že osvojení bude dítěti ku prospěchu, jak
uvádí §63. Konkrétnímu vymezení rozdílů mezi instituty náhradní rodinné péče bych se
ráda věnovala až v samostatných kapitolách, věnovaných možnostem řešení
problematiky nechtěných dětí.
Listina základních práv a svobod 10 je podle čl. 3 a čl. 112 Ústavy ústavním
zákonem a je tudíž součástí ústavního pořádku. Ustanovení vztahující se k dětem
prochází celou Listinou, což především deklaruje oddíl první druhé Hlavy nazvaný
Základní lidská práva a svobody. Znamená to, že základní lidská práva jsou přiznána
všem fyzickým osobám a náleží každé lidské bytosti od jejího narození do smrti. Čl. 6
Listiny garantuje právo každého na život, a přestože život člověka začíná až narozením,
ústavodárce ve větě druhé vyjadřuje spíše přání než příkaz, aby byl lidský život hoden
ochrany již před narozením. Je zde tak dovolena možnost zákonné úpravy o u mělém
přerušení těhotenství. 11
První odstavec čl. 32 staví pod ochranu zákona rodičovství a rodinu a zároveň
také zaručuje zvláštní ochranu dětem a mladistvým. Důležité však je, co se myslí pod

10

Zákon č. 2/1992 Sb.

11

PAVLÍČ K, V. Ús

p

o

s

o

. Praha: Linde, 2004, s.70,75

8

pojmem rodina a rodičovství. Na rodičovství je tedy nutno nahlížet z právního pohledu
nikoli z pohledu biologického. Ve své podstatě to znamená, že není důležité, zda vztah
mezi dítětem a rodičem je založen na základě pokrevní linie nebo na základě právního
institutu. Při definici rodiny vycházela Listina z koncepčního ustanovení Mezinárodního
paktu o občanských a politických právech a z Mezinárodního paktu o hospodářských,
sociálních a kulturních právech, kde je rodina definována jako „přirozená a základní
jednotka společnosti.“ Listina dále garantuje, že péče o děti je vyhrazena rodičům dítěte,
přičemž můžou být těchto práv zbaveni pouze z důležitých důvodů a na základě
rozhodnutí soudu. 12

1.3. Mezinárodní úprava právního postavení dítěte
První mezinárodní spolupráce ohledně určení lidskoprávního postavení dítěte ve
společnosti se vyvíjela současně s rozvíjející se průmyslovou revolucí a snaze zabránit
nebývale velkému nárůstu dětské pracovní síly. Výsledkem, jak jsem již zmínila, byl
úplný zákaz dětské práce. Po dlouholetém výzkumu a poznávání fází dětského vývoje
jak z hlediska lékařského, pedagogického, psychologického a v neposlední řadě
právního byla Společností národů přijata první mezinárodní úprava. Ženevská
Deklarace práv dítěte (1924) tak reflektovala vyvrcholení snahy o mezinárodní uznání
právního postavení dítěte ve společnosti. Deklarace se opírala o jednotlivé poznatky
z vědních disciplín, zabývajících se dítětem.13
Dalším důležitým mezinárodním mezníkem byl vznik Dětského fondu
spojených národů. Tato polovládní organizace vykonává svou činnost již přes 60 let a
v současné době soustředí veškerou svou aktivitu na pomoc dětem z rozvojových častí
světa postihnutých hladem, epidemiemi, nedostatkem pitné vody atd. Současné
postavení dětí ve světě bohužel neodpovídá ekonomickému i vědeckému rozvoji
společnosti.
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Přijetí Charty práv dítěte v roce 1959 znamenalo další úspěch a završení snah
prosadit novou mezinárodní úpravu a zároveň se otevřela otázka celospolečenského a
celosvětového problému fyzického i psychického týrání a zanedbávání dítěte.

14

Vývoj ve 20. století znamenal obrovský posun v uznání postavení dítěte ve
společnosti a přiznání základních práv. Výsledkem staletého mezinárodního snažení
bylo přijetí Úmluvy o právech dítěte na půdě Organizace spojených národů. V roce
1989 se konal v New Yorku světový summit, na kterém se sešli přední představitelé
států a podepsali Světovou deklaraci o přežití, ochraně a rozvoji dítěte, což byla
prováděcí směrnice k Úmluvě. V praxi to znamenalo, že Úmluva o právech dítě nebyla
již pouhým deklaratorním dokumentem jako předchozí mezinárodní normy, ale
znamenala závazný právní postoj podepisující země. V článku 44 Úmluvy se výslovně
uvádí, že „státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují předkládat
prostřednictvím generálního tajemníka Spojených národů zprávy o opatřeních přijatých
k uvedení práv uznaných v této úmluvě v život a o pokroku, jehož bylo při užívání
těchto práv dosaženo“. Ratifikovalo ji všech 193 států a její dodržování kontroluje
Výbor pro práva dítěte OSN. 15

1.3.1. Úmluva o právech dítěte
Jelikož se jedná o velmi zásadní a důležitý dokument v oblasti ochrany práv a
postavení dítěte ve společnosti, ráda bych zde podrobněji poukázala na nejdůležitější
zásady a ustanovení deklarované v Preambuli a články Úmluvy. Úmluva o právech
dítěte16 je mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, sociální, kulturní a
ekonomická práva.
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výslovně odvolává na všechny předchozí mezinárodní dokumenty zabývající se
postavením dítěte, tedy nejen na Chartu z roku 1959, ale zmiňuje i Všeobecnou
deklaraci lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (článek
23, 24), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (článek
10). Úmluva má celkem 54 článků a mezi nejdůležitější ustanovení patří:
Čl. 1 Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší 18 let.
Čl. 2 Státy se zavazují respektovat a zabezpečit práva každému dítěti bez jakékoli
diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického smýšlení,
národnostního, etnického nebo sociálního původu.
Čl. 6 Dítě má přirozené právo na život.
Čl. 7 Každé dítě je registrováno ihned po narození a má právo na jméno, státní
příslušnost a znát své rodiče. Dítě nesmí zůstat bez státní příslušnosti.
Čl. 12 Právo dítěte svobodně vyjadřovat své vlastní názory ve všech záležitostech, které
se jej dotýkají
Čl. 13 Dítě má právo na svobodu projevu
Čl. 14 Právo dítěte na svobodu myšlení, svědomí a náboženství
Čl. 20 Upravuje ustanovení o náhradní rodinné péči
Čl. 21 Ustanovení týkající se pravidel a zásad osvojování
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Čl. 24 Právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné zdravotního stavu a na využívání
léčebných a rehabilitačních zařízení
Čl. 27 Právo každého dítěte na životní úroveň
Čl. 28 Právo každého dítěte na vzdělání
Čl. 32 Zákaz dětské práce, která může být pro dítě nebezpečná nebo jinak škodlivá
Čl. 34 Ochrana dítěte před všemi formami sexuálního vykořisťování a zneužívání
Čl. 37 Žádné dítě nesmí být podrobeno mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu
zacházení nebo trestání.

12

2. Terminologie
2.1. Obecné vymezení pojmu dítě
Vymezení obecné definice, kterou můžeme platně a všeobecně podřadit pod
pojem dítě, bychom v současné právní terminologii hledali spíše obtížně, jelikož každé
právní odvětví hledí na tento termín z odlišného pohledu. Pokud právo používá obecný
termín dítě, je to především v souvislostech, kde je věková hranice rozdělující dětství od
dospělosti nepodstatná a není s ní spojen vznik, změna nebo zánik určitých právních
skutečností. Zejména v trestním a občanském právu je na dosažení určitého věku vázán
vznik odpovědnosti a způsobilosti.

2.1.1. Trestněprávní hledisko
Věková hranice v trestním právu je zásadní a klíčový institut. V §25 trestního
zákoníku je uvedeno, že „kdo v o
s
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Hranice trestní odpovědnosti se musí posuzovat podle

určitých biologických a psycho-sociálních měřítek, proto obecné stanovení konkrétního
věku není jednoduché a v zásadě i v mnoha právních řádech různých států odlišné.
Problematická by se mohla zdát formulace nedovršení patnáctého roku svého věku, ale
zákonodárce zde měl na mysli, že trestní odpovědnost začíná teprve dnem, který
následuje po dni patnáctých narozenin. 17
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže rozšiřuje věkovou hranici uvedenou
v trestním zákoníku. Pro období, které nastává mezi patnáctým a osmnáctým rokem,
totiž můžeme pro osoby, které v této době spáchaly trestný čin použít termín mladistvý
a plná trestní odpovědnost pak nastává až dovršením osmnáctého roku věku.
Zákonodárce tedy neopomněl tu skutečnost, že ne vždy po dovršení patnáctého roku
věku, může být mladistvý natolik rozumově a mravně vyspělý, aby vždy dostatečně
chápal následky svého protiprávního jednání. 18
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Trestní zákoník uvádí i kategorii pachatele blízkého věku mladistvých. Tato
věková hranice však není pevně stanovena a je tak ponecháno na uvážení soudu, aby
posoudil konkrétní skutečnosti případu a osobu pachatele.

2.1.2. Občanskoprávní hledisko
Občanské právo dělí fyzické osoby na osoby zletilé a osoby nezletilé, jak je
uvedeno v §8 Občanského zákoníku a termín dítě používá pouze v obecném smyslu.
Odstavec první deklaruje, že způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony
nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu zletilostí, přičemž
zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku nebo uzavřením manželství před
dovršením tohoto roku. Stejně jako v právu trestním i zde hraje důležitou roli potřebný
stupeň intelektuální vyspělosti člověka a určitá rozpoznávací a určovací schopnost.
Nelze však přistoupit k individuálnímu hodnocení či posuzování osobnosti, a proto i
v právu občanském musí být tato věková hranice pevně stanovena především z důvodu
právní jistoty. Přesto ale ani občanský zákoník neponechává právní jednání osob
nezletilých bez právní úpravy, a proto nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním
úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající
jejich věku. Tím tedy bere §9 v úvahu postupné rozvíjení rozumových a volních
schopností dítěte v závislosti na jeho věku. Zde je již vytvořen prostor pro individuální
posuzování konkrétních okolností právního jednání dítěte a soud by měl v podstatě i
zvážit náročnost právního vztahu, do kterého dítě vstoupilo, jeho majetkové poměry,
povahu právního úkonu atd. 19

2.1.3. Pracovněprávní hledisko
Zákoník práce ve svém §6 a §10 vymezuje věkovou hranici v pracovněprávních
vztazích jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Způsobilost fyzické osoby mít
v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti a stejně tak způsobilost vlastními
právními úkony nabývat těchto práv a povinností vzniká v době, kdy osoba dosáhne
patnácti let věku. Nicméně další nutnou podmínkou je, že zaměstnavatel nesmí sjednat
19
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s touto fyzickou osobou jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy
tato osoba ukončí povinnou školní docházku. Tato podmínka má zabránit případům,
kdy by byly zaměstnávány děti, aniž by měly dokončenou základní školní docházku.
Pro výkon práv a povinností zaměstnavatele stanovil zákonodárce dvě různé věkové
hranice. Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích
jako zaměstnavatel vzniká narozením, na druhé straně může v těchto vztazích vlastními
právními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti až dosažením osmnácti let
věku.20

2.1.4. Ústavněprávní a mezinárodní hledisko
Listina základních práv a svobod používá termín dítě a mladistvý ve svém čl. 32
odst. 1. Listina však na rozdíl od občanského či trestního zákoníku neuvádí žádnou
věkovou hranici, kterou bychom mohli popřípadě rozlišit vývojové etapy lidského
života. Obecně je tedy možné tvrdit, že ve smyslu Listiny lze pojem dítě vyložit dvojím
způsobem a to buď jako potomka 1. stupně v řadě přímé, nebo jako člověka dětského
věku. Ovšem jak uvádí komentář k Listině21, celkový smysl celého ustanovení čl. 32
odst. 1 se přiklání k pojetí nedospělého člověka. Pokud bychom uvažovali o rozdílech
mezi pojmem dítě a mladistvý, zřejmě by bylo zapotřebí vycházet z ustanovení
mezinárodních smluv, kde je ve většině případů stanovena pouze horní hranice
osmnácti let. Mezinárodní úprava se vesměs shoduje, že mladistvým je osoba
nedospělá, která nedovršila osmnácti let, ale už překročila hranici pro věk dítěte. Na
druhé straně, Úmluva o právech dítěte ve svém čl. 1 definuje dítě jako každou osobu
mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti
dosaženo dříve. Tím tedy nepřímo spojuje pojem nezletilost s dětstvím.22
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2.2. Vymezení pojmu nechtěné dítě
V souvislosti s obecným vymezením pojmu nechtěné dítě je třeba si uvědomit,
že můžeme tyto děti rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu tvoří děti,
jejichž početí je zcela neplánované a zároveň nechtěné. Většinou k jejich početí dochází
na základě nedostatečné sexuální ochrany či selhání antikoncepce. Budoucí matky tak
nejsou na příchod svého dítěte dostatečně mentálně či psychicky připraveny nebo jsou
samy ve věku dítěte. V současnosti je situace s nechtěnými těhotenstvími řešena
zákonem č.66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství a žena má tak svobodné právo
se sama rozhodnout, zda přivede dítě na svět. Sama Listina základních práv a svobod
vytvořila ve svém čl. 6 prostor pro vydání tohoto zákona. Význam tohoto ustanovení
spočívá v dikci slov „li sk

i o j ho

och

y ji př

o

m“, čímž chtěl

ústavodárce vyjádřit spíše přání než rozkaz a reagovat tak na situaci před vydáním
zákona o umělém přerušení těhotenství, kdy o povolení interrupce rozhodovaly
posudkové komise. Dle současné právní úpravy je ženě do 12. týdne od početí
umožněno přerušit těhotenství na základě vlastního rozhodnutí. Do 24. týdne lze
graviditu přerušit z genetických důvodů a po uplynutí této lhůty může být ženě
přerušeno těhotenství bez časového omezení na základě zjištění, že život ženy je
ohrožen nebo plod těžce poškozen.
Do druhé skupiny bychom mohli zařadit děti, které byly přivedeny na svět a po
narození či v průběhu dětství se stávají nechtěnými. Důvodů, proč tyto děti jsou
vychovávány v ústavních zařízeních nebo náhradní rodinné péči, je mnoho. Český
právní řád nabízí poměrně širokou škálu možností řešení pro děti, které nemohou
vyrůstat ve vlastní rodině. Zásadní je tak položení otázky na obecné vymezení příčin a
důvodů proč se rodiče v souvislosti s určitými překážkami nemohou starat o své
potomky nebo popřípadě se o ně starat nechtějí a nejeví zájem o jejich řádnou výchovu.
V mnoha případech ke zřeknutí se dítěte vede složitá situace na straně matky. Může se
tak jednat o matku samoživitelku, která je v tíživé ekonomické situaci, nebo je
zdravotně handicapovaná a sama na výchovu nestačí. Na druhé straně může mít dítě i
oba rodiče, kteří však například mají již hodně dětí, nebo jsou staří a nemocní.
Výše popsané důvody popisují především rodiče, kteří své děti předali do
veřejné péče na základě vlastního a dobrovolného uvážení, nicméně pak samozřejmě
16

existují důvody, které vedou k odebrání dítěte na základě rozhodnutí orgánu pro
sociálně-právní ochranu dítěte. Jedná se především o děti, které jsou z nějakého důvodu
sociálně, mentálně, fyzicky zanedbané a v krajním případě o děti týrané a sexuálně
zneužívané, neboli děti s CAN syndromem. Jak uvádí Z.Matějček ve své knize23, za
CAN syndrom (child abuse and neglect) můžeme považovat „j k koli
preventabiln
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2.3. Jednotlivé způsoby řešení
Jak jsem již naznačila v úvodu, svou práci bych ráda zaměřila na problematiku
nechtěných dětí z pohledu státu, tedy především na možnosti řešení, které nabízí český
právní řád. Z níže uvedeného obrázku vyplývá, že poručenství se řadí mezi formy
náhradní rodinné péče, avšak dle mého názoru jeho hlavní účel nelze spojovat
s problematikou nechtěných dětí. Institut poručenství se uplatňuje v případě, kdy
nezletilé dítě se z důvodu úmrtí rodičů, zbavení či pozastavení jejich rodičovské
zodpovědnosti nebo omezení způsobilosti k právním úkonům ocitne bez zákonného
zástupce. Pokud se tak stane, je soud povinen ustanovit mu poručníka.
Z tohoto důvodu jsem poručenství nezařadila jako jedno z možných řešení
institucionální problematiky nechtěných dětí.
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3. Odložení dítěte po porodu
Pokud se matka v souvislosti s nechtěným těhotenstvím rozhodne k odložení
dítěte po porodu a zároveň si přeje celou situaci řešit diskrétně, popřípadě i anonymně,
český právní řád nabízí těmto ženám možnosti utajeného nebo diskrétního porodu.
Často dochází k zaměňování obou termínu s pojmem anonymní porod, což není zcela
přesné, jelikož při tomto porodu není identita matky vůbec známa a to ani lékařskému
personálu. Totožnost matky není tak odhalitelná a to ani v budoucnu a právě tento
způsob přivedení dítěte na svět není v ČR legálně upraven. Dále bych se tedy ráda
zabývala pouze možnostmi, které právní úprava v ČR poskytuje.

3.1. Utajený porod
3.1.1. Základní informace 25
Institut utajeného porodu je v České republice legalizován od roku 2004 na
základě zákona č.422/2004 Sb., díky kterému došlo k novelizaci zákona o péči o zdraví
lidu, zákona o matrikách, jménu a příjmení a zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Je jednou z možností, kterou může žena využít, pokud se ona sama nechce o své dítě
starat. Jak uvedla důvodová zpráva k zákonu č.422/2004 Sb. o utajených porodech, měl
tento právní předpis přispět ke snížení počtu umělých přerušení těhotenství, úmyslného
opuštění novorozence a vražd novorozeňat spáchaných matkou. Ačkoli byla prvotní
myšlenka zcela odůvodněná a v moderním státě jistě potřebná, bohužel tato úprava je
značně nedokonalá, nedomýšlí řadu soukromoprávních institutů a nepodává komplexní
úpravu. Ministerstvo zdravotnictví tak vydalo v reakci na přijetí zákona č.422/2004 Sb.
v roce 2005 metodický pokyn pro jednotný postup zdravotnických zařízení při
poskytování zdravotní péče v souvislosti s utajeným porodem. 26
Mezi první závažnější nedostatek patří skutečnost, že rodička, která si přeje
utajit svou skutečnou identitu v průběhu porodu, stále zůstává matkou dítěte v právním
25
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19

řs

Č sk

p lic -utopie nebo

slova smyslu. Jak je uvedeno v §50a ZOR je právní vztah mezi matkou a dítětem
založen na základě porodu, toto ustanovení však nebylo novelizováno v souvislosti
s přijetím zákona č.422/2004 Sb. To znamená, že rodičovská zodpovědnost náleží
matce a zaniká pouze v případě nezrušitelného osvojení. Pokud se ale například narodí
dítě mentálně postižené, nebo jiného etnického původu, snižuje se tak jeho šance na
nezrušitelné osvojení a právě takové dítě je nuceno žít například s příjmením matky,
jejíž totožnost mu bude utajena, ale která bude zároveň jeho zákonnou zástupkyní.
Nehledě na to, že nezrušitelné osvojení je možné provést až po prvním roce věku dítěte
a do té doby musí být tedy dítěti ustanoven opatrovník dle §83 ZOR.
Mezi další sporné ustanovení uvedené v §67 odst. 20 zákona o péči o zdraví
lidu patří možnost otevření zapečetěné dokumentace s identifikačními údaji o matce,
která náleží pouze soudu. Zákon č.422/2004 Sb. ale výslovně neřeší, kdo a za jakých
podmínek může žádat o její otevření a který soud a za jakých skutečností může udělit
s tímto souhlas.
Jak jsem již uvedla výše, problém nastává i se změnou zákona o matrikách,
jménu a příjmení. Poněkud zvláštní situace je v případě stanovení příjmení dítěte. Jak je
uvedeno v §14 odstavce prvního, do knihy narození se zapíše jméno a příjmení dítěte,
dále je stanoveno v §17, že pokud matka požádá o utajený porod, do knihy narození se
zapíší údaje podle zprávy zdravotnického zařízení, obsahující údaje uvedené v §14
vyjma údajů o jménu, příjmení, místu narození, státní příslušnosti rodičů. Logicky tedy
vyvstává otázka, kdo určí jméno a příjmení dítěti, pokud matka nevyužije tohoto práva.
Podle české právní úpravy by tedy dítě mělo nést příjmení po matce, jejíž totožnost je
známa, ale utajena. Zdravotnické zařízení by tedy mělo toto příjmení uvést ve své
zdravotnické zprávě, ale tím pádem by však celý účel utajeného porodu ztrácel
v souvislosti s tímto nedostatkem smysl. Tento postup je pak řešen tak, že zdravotnické
zařízení neuvede ve zprávě příjmení dítěte a to je pak určeno soudem stejně jako
v případech nalezených dětí.

20

3.1.2. Péče o matku před porodem27
Utajený porod je podle právní úpravy umožněn matkám, které dovršily
osmnáctý rok věku, nejsou provdané nebo rozvedené po dobu kratší než 300 dnů a
požádaly o utajení své osoby v souvislosti s porodem. Pokud by byla žena provdaná,
svědčila by jejímu manželovi 1. domněnka otcovství a měl tak svá rodičovská práva.
Podmínka neprovdanosti matky není ale absolutní, otci dítěte totiž i tak může svědčit 2.
domněnka otcovství a on má možnost uplatnit svá rodičovská práva. To by ale
znamenalo, že by došlo k současnému prohlášení obou rodičů o určení otcovství, což
nelze předpokládat vzhledem k tomu, že matka si přeje zůstat utajena a tudíž otcovství
tak nemůže být určeno bez zápisu matky do matriky.
Provést utajený porod je dnes umožněno ve všech gynekologicko-porodních
zařízeních a dále v některých kojeneckých ústavech a jiných specializovaných
zařízeních. Matka může projevit přání utajeného porodu již během těhotenství nebo až
při samotném příjmu na porodní sál. Ženě je také umožněno utajit celý průběh
těhotenství a může tak nastoupit již v počáteční fázi gravidity na specializované
zařízení, kde zůstane až do porodu. Tento způsob si je však povinna hradit z vlastních
financí, pouze pokud prokáže nedostatek finančních prostředků, může jí být tato péče
poskytnuta na základě zdrojů z nadačního fondu.
Aby byla dodržena pravidla utajeného porodu, musí být rodičce přiděleno
náhradní rodné číslo, příjmení a jméno a pod těmito smyšlenými osobními údaji je
vedena celá zdravotnická dokumentace. Pro potřeby úhrady zdravotní péče z veřejného
zdravotního pojištění jsou skutečné iniciály a datum narození rodičky spolu s žádostí o
utajený porod vloženy do samostatné obálky, která je poté zapečetěna a uložena
v archivu chorobopisů u příslušného zdravotnického zařízení. K jejímu otevření může
dojít pouze na základě rozhodnutí soudu.

27
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3.1.3. Péče o dítě po porodu
Dítě je po utajeném porodu předáno k péči na neonatologické oddělení, kde je
pod dohledem zdravotnického personálu. Jak jsem uvedla už výše, totožnost matky je
utajena a proto veškeré rozhodnutí, která musí být učiněna krátce po porodu, činí soud.
Ten například musí rozhodnout, do kterého kojeneckého ústavu bude novorozenec
umístěn. Aby mohlo být dítě dáno k osvojení je třeba souhlasu matky po šesti týdnech
od porodu, nebo matka nesmí po dobu šesti měsíců o dítě projevovat opravdový zájem.
Pokud matka projevila souhlas s osvojením, může tento odvolat do doby, než bude
ukončen celý proces osvojení. Poté jsou osvojitelé v rodném listu zapsáni jako rodiče
dítěte.28

3.2. Diskrétní porod
Tento způsob porodu je další alternativou, kterou může využít matka nechtěného
dítěte. Oproti tzv. porodu utajenému nebylo potřeba přijmout zvláštní právní úpravu,
jelikož v důsledku diskrétního porodu se nemění právní vztah mezi biologickou matkou
a dítětem. Tento vztah se mění až v důsledku souhlasu matky s osvojením dítěte. Tyto
porody mají především sloužit matkám, které se rozhodly předat své dítě do náhradní
rodinné péče a chtějí tak utajit svou graviditu a porod. Tak se většinou rozhodují ženy,
které nechtěně otěhotněly, nechtějí své dítě vychovávat, a přesto se nerozhodly pro
umělé přerušení těhotenství. Tyto matky jsou na rozdíl od matek z utajeného porodu
uvedeny v rodném listě dítěte a v matričních dokumentech, popřípadě zde může být
uveden i otec. Diskrétnost je tak zaručena pouze ve vztahu k okolí rodičky. Porod proto
probíhá ve vzdáleném místě od bydliště ženy a i zde dochází k zápisu dítěte do
matričních dokumentů. Hlavním cílem je umožnit dětem narodit se do důstojného a
zdravého prostředí a v co nejkratší době je umístit do náhradní rodinné péče. 29
Kojenecký ústav v Aši je jedním z ústavů, které tuto péče matkám s diskrétním
porodem poskytují. Tento projekt byl zahájen v roce 1997, kdy byly v tomto ústavu
28
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vyčleněny 2 pokoje pro utajené-diskrétní porody. Matky jsou přijímány na vlastní
žádost a při nástupu musí předložit průkaz totožnosti, rodný list, průkaz pojištěnce,
těhotenskou průkazku a doklad o výši příjmu. Po celou dobu jejich pobytu je jim
poskytována veškerá péče a pomoc zdravotnického personálu. Matkám je nabízena
předporodní i poporodní péče, kvalitní stravování, lékařské prohlídky a sociálně-právní
ochrana. Orgány sociálně-právní ochrany dítěte se také snaží navázat s matkou bližší
kontakt a pomoci jí s řešením její nelehké životní situace. Mnohdy proto dochází
k tomu, že žena na základě odborné pomoci změní své rozhodnutí a rozhodne se pro
výchovu svého dítěte. Na druhé straně pokud matka trvá na předání dítěte do náhradní
péče, mohou sociální pracovníci na základě kontaktu a rozhovorů s rodičkou získat
bližší informace o biologické matce pro budoucí osvojitele. Ve většině případů platí
ženy pobyt z vlastních finančních prostředků podle svých možností. Poporodní péče o
matku i dítě je téměř stejná jako u předchozího způsobu porodu. Novorozenec je
zanechán v péči zdravotnického personálu a matka se vrací do místa svého bydliště.
Aby dítě mohlo být zařazeno do procesu osvojení je také třeba souhlasu matky po šesti
týdnech od porodu. V případě, že matka tento souhlas neprojeví a projevuje jednou za 6
měsíců opravdový zájem, je dítě umístěno do kojeneckého ústavu a tzv. dětského
domova pro děti do tří let. 30
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4. Babyboxy a anonymní odložení novorozence FOD
4.1. Historický úvod
Dnešní podoba babyboxu (tzv. schránka pro odložené děti) má své historické
předchůdce již z dávné minulosti. V dobách antického Říma byly nechtěné děti
odkládány matkou na nějaké veřejné místo, nejčastěji se tak dělo na tržištích. V průběhu
5.století ve Francii vznikaly dokonce při kostelech mramorové mísy, kam mohlo být
dítě odloženo. Nejvíce podoby s dnešním babyboxem má však zařízení zvané torna.
Toto chytré zařízení na odkládání nechtěných novorozenců nařídil zřídit klášterům
papež Inocenc III. Torna bylo důmyslné otáčedlo zabudované přímo do zdi kláštera či
nemocnic a matka tak mohla dítě předat anonymně přímo do péče jeptišek. Nutno
dodat, že tato zařízení pro odložené děti se v Itálii používala ještě v minulém století.
Postupně se schránky pro odložené děti rozšířily do všech větších evropských měst.
V Německu se zařízení pro nalezence objevují již ve 14. století ve městě Ulm a Kolín.
Největší nárůst schránek byl však zaznamenán ve Francii v 17. století, kdy se jejich
počet vyšplhal až na 251, což samozřejmě znamenalo i velkou ekonomickou zátěž, a
proto byly zanedlouho zcela uzavřeny. V roce 1730 byla otáčecí torna poprvé
instalována i ve Velké Británii a Irsku. 31

4.2. Základní informace
Z výše uvedeného je tedy patrné, že prvotní myšlenka zařízení, které u nás
dostalo název babybox, jistě vyplynula z původních podob historických schránek pro
odložené děti. Účel těchto zařízení je však po celá staletí vesměs stejný. Schránky pro
odložené děti mají především sloužit jako krajní možnost řešení pro matky, které se
z nějakého důvodu nemohou nebo se nechtějí starat o své novorozené dítě. Situací, které
mohou vést ženu k takovému rozhodnutí je mnoho, zároveň tyto ženy odmítají navázat
kontakt se zdravotní, sociální či jinou institucí, která by jim pomohla jejich nelehké

31

HESS L. Co js s

o i

ch

oč li o

y ox ch: kom

172

24

ř. Vyd. 1. Praha: Petrklíč, 2009, s.170-

rozhodnutí řešit jiným vhodným způsobem. V krajních případech v důsledku rozrušení
způsobené porodem může dojít až k usmrcení novorozence či jeho pohozením mezi
odpadky. Do těchto nelehkých životních situací se ve většině případů dostanou ženy,
které se ocitají ve špatných sociálních poměrech, bez podpory manžela a blízké rodiny,
dívky které své těhotenství a i samotný porod tají před rodiči a mají tak strach z jejich
reakce. Dále například potenciálními uživatelkami babyboxů mohou být cizinky žijící
nelegálně na území naší republiky, prostitutky, drogově závislé a ženy znásilněné.

4.3. Současná situace v zahraničí 32
Slovensko
Zařízení podobná českým babyboxům a plnící tutéž funkci jsou tzv. Hniezda
záchrany. Provozovatelem těchto zařízení je občanské sdružení Šanca pre nechcených,
které od roku 2004 zřídilo 3 veřejně přístupné inkubátory pro ženy, které se ocitly
v těžké životní situaci i se svým nechtěným dítětem. Do dnešního dne funguje na
Slovensku 16 schránek a to především ve větších městech.
Německo
Provozovatelem německých baby schránek je nezisková organizace SterniPark
fungující od roku 1999. Schránka pro odložené děti se nazývá babyklappe. Matka může
odložit dítě do schránky zcela anonymně a beztrestně. Současný počet babyklappe po
celém Německu se pohybuje kolem sta.

Rakousko
Rakousko jako další německy mluvící země se připojila k projektu organizace
SterniPark o dva roky později. Schránky jsou provozovány ve městech Vídeň, Salzburg,
Graz, Linz a mnoha dalších.
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Polsko
První baby schránka pro odložené děti byla zřízena v polském Krakowě v roce
2006. Od té doby se jejich počet podstatně zvýšil a nyní jich je ve všech větších městech
téměř padesát. O provoz schránek se stará polská organizace „Caritas polska“.
Itálie
Ve stejném roce jako byla založena první schránka v Polsku, přistoupila italská
organizace Hnutí pro život ke zřízení tzv. kolébky pro život. Schránky pro odložené děti
mají v Itálii dlouhou tradici. Původní typy těchto zařízení, které byly umisťovány
v blízkosti klášterů, nemocnic a sirotčinců existovaly v Itálii ještě v půlce minulého
století a Hnutí pro život tak navázalo na tuto tradici a dřívější zkušenosti.

4.4. Současná situace v ČR
Iniciátorem a provozovatelem tzv. Babyboxů v České republice je nadační fond
pro odložené děti Statim a jeho sesterské Občanské sdružení Babybox pro odložené
děti-Statim. Hlavním účelem těchto organizací je zřizování a provoz schránek pro
odložené děti, jakož i poskytnutí pomoci a péče těmto dětem za předpokladu, že by
jinak byly matkou odloženy na nevhodné místo a jim by tak hrozila vážná újma na
zdraví a životě. Občanské sdružení se dále především zaměřuje na instalaci schránek,
podporu dalšího vývoje odložených dětí, spolupráci se státními i nestátními
organizacemi, které svou činnost také zaměřují na blaho a ochranu dítěte. První zařízení
pro odložené děti, které v naší republice dostalo název babybox bylo instalováno 1.
června 2005. S prvotní myšlenkou vybudování těchto zařízení v České republice přišli
již v roce 2004 Ludvík Hess a Roman Hanus, kteří jsou zároveň i členy Nadačního
fondu a Občanského sdružení.
Současná podoba babyboxu je velice moderní a chytré zařízení, jež je
zabudováno přímo do zdi nemocnice a pouze ve dvou případech do budovy radnice
městské pražské části. Je vyroben z nerezového plechu a má dvoukřídlé dveře, jež se
automaticky otevírají po stisknutí zeleného tlačítka a po vložení dítěte se také
samostatně zavřou. Na přítomnost novorozence upozorní lékařský personál akustické a
vizuální senzory, zdravotníci pak vyjmou dítě vnitřní stranou zařízení. Schránka je
26

vybavena i jinými moderními technologiemi jako například fotobuňka, jež by měla
například zabránit případnému střetu končetin novorozence s automaticky zavíranými
dvířky. Babybox je konstantně vytápěn na 37 stupňů a plní tak v podstatě funkci
inkubátoru. Úřad průmyslového vlastnictví vydal těmto schránkám ochrannou známku a
užitný vzor. 33
I přes počáteční nesnáze se příznivcům babyboxů podařilo prosadit svojí ideu, a
tak byl první babybox umístěn v soukromém zdravotnickém zařízení – Gyncentrum na
Praze 9. Do současné doby se podařilo zřídit 49 schránek ve všech velkých městech,
které přijaly 71 dětí, přičemž koncem dubna je naplánováno otevření již 50. babyboxu
při Záchranné zdravotnické službě v Českých Budějovicích. 34

4.5. Právní úvaha nad existencí babyboxů
Právní zakotvení schránek pro odložené děti se od začátku pohybuje na nepříliš
pevném základě. Odpůrce i příznivce můžeme hledat napříč odbornou i laickou
veřejností a svou roli samozřejmě sehrávají i média. Odborníci z oboru práva,
zdravotnictví, sociální péče i pedagogiky zastávají odlišné postoje a to od naprostého
nesouhlasu, tiché tolerance až po přímou podporu.
Celý projekt realizace myšlenky zřízení babyboxů začal v roce 2004, původně se
oba výše zmínění iniciátoři domnívali, že první zařízení tohoto typu bude instalováno
v První gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Apolinářské
ulici, tehdejší ředitel nicméně postupoval spíše opatrně a odmítl projekt schválit, dokud
nebudou vyřešeny legislativní podmínky. Mezi přední příznivce a zastánce babyboxů
patří předseda Městského soudu v Praze JUDr. Jan Sváček, předsedkyně Fondu
ohrožených dětí JUDr. Marie Vodičková, předsedkyně Nadace naše dítě Ing. Zuzana
Baudyšová a řada dalších významných specialistů z oborů práva i medicíny. Zcela
opačný a zamítavý postoj zaujalo v té době ministerstvo zdravotnictví v čele
s ministryní Miladou

mmerovou, jež se opírala o názory a tvrzení řady odborníků,

mezi nimiž byla nejvýraznější osobnost sociálního pediatra MUDr. Františka
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27

Schneiberga, který se mimo jiné postavil i proti anonymnímu odložení novorozence
FOD. Následující ministr zdravotnictví MUDr. David Rath naproti tomu myšlenku
babyboxů podpořil. Ministerstvo práce a sociálních věcí ač nemělo z počátku zcela
jasný postoj k babyboxům, nakonec vydalo v roce 2006 tiskovou zprávu nadepsanou
„MPSV nechce bránit vzniku babyboxů“.35 Ve stejném roce jako byla vydána tisková
zpráva MPSV pro postup OSPOD, vydalo i Policejní prezidium ČR stanovisko
k upřesnění informací ohledně jejich postupu vůči rodičům, kteří odložili své dítě do
babyboxu. „B
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V roce 2005 se iniciátoři babyboxů pod tíhou neustávající kritiky ze stran
odborné veřejnosti rozhodli obrátit na Ústav státu a práva Akademie věd České
republiky s otázkou zda realizace účelu Nadačního fondu pro odložené děti Statim může
být posuzována tak, že je v rozporu s právem. Ústav se především zabýval touto
otázkou ze dvou hledisek, tedy zda babyboxy nejsou v rozporu s Úmluvou o právech
dítěte a zda nenaplňují znaky trestného činu opuštění dítěte dle §212 trestního zákona
č.40/1963. Stanovisko, které podepsal tehdejší ředitel Ústavu JUDr. Jaroslav Zachariáš
vyznělo jednoznačně ve prospěch vzniku babyboxů. Tento dokument se tedy stal
základní právní oporou pro uznání legálnosti babyboxů. 37
Ve stejném roce, jako byl vydán tento posudek, se k problematice schránek pro
nechtěné děti vyjádřila i řada odborníků z právnického prostředí. 38 Mezi zásadní právní
otázky, ke kterým bylo třeba vyslovit názor, patřilo posouzení, zda samotné zřizování
schránek spadá do oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Podle odpůrců nelze pro
zřizování babyboxů použít občanský zákoník ani jiný soukromoprávní předpis, jelikož
se jedná o záležitost sociálně-právní ochrany dětí a ta je věcí veřejnoprávní. Sociálně
právní ochrana dětí se tak řídí na základě zákona č.359/1999 Sb., který přímo ve svém
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§1 cituje, co se rozumí pod pojmem sociálně-právní ochrana dětí nejen pro účely tohoto
zákona. Dále je v §4 uvedeno taxativním výčtem, které orgány smějí sociálně-právní
ochranu poskytovat, z čehož tedy odpůrci vyvodili, že ani fyzická osoba a ani právnická
osoba nemůže tuto činnost vykonávat podle vlastního uvážení a činnost subjektů
provozující baby-schránku, které nejsou osobou pověřenou výkonem sociálně-právní
ochrany, tak vykonávají tuto činnost v rozporu s právními předpisy. Pokud by vůbec
došlo k pověření fyzické či právnické osoby takovým výkonem práva, nastal by
problém v souvislosti s tím, že provozování baby-schránek není uvedeno v taxativním
výčtu činností (§48 odst. 2), které smějí takto pověřené osoby vykonávat.
Strana zastánců babyboxů a to především JUDr. Hana Nová39 se vyjádřila pro
opačný názor, neboť si myslí, že protistrana vykládá již zmiňovaný §1 odst. 1 příliš
extenzivně. Nelze totiž předpokládat, že každá činnost směřující k ochraně a pomoci
nezletilým podléhá režimu tohoto zákona, byť by se jednalo o oblast veřejného práva.
Nesouhlasí ani s tvrzením, že veškeré činnosti které lze ve prospěch dětí vykonávat jsou
uvedeny v §48 odst.2. To by platilo pouze pro výkon činností, které jsou skutečně
sociálně-právní ochranou, ale nikoliv pro jakoukoli činnost ve prospěch dítěte. Činnost
sociálně-právních orgánů nastává až v případě, kdy je opravdu dítě vloženo do schránky
a zachráněno, k tomuto názoru se posléze v roce 2006 připojilo i ministerstvo práce a
sociálních věcí, kdy vydalo metodický pokyn pro OSPOD 40, kterým stanoví jejich
postup v případě odložených dětí.
Zastánci babyboxů se také ohradili proti tvrzení, že matriční předpisy neznají
pojem „nalezené dítě“, ale pouze pojem „dítě nezjištěné totožnosti“ a „dítě, jehož matka
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem“ a registrace tohoto dítěte by tak
mohla činit problém. Jak je ale uvedeno v §17 zákona č.301/2000 Sb. zápis o narození
dítěte nezjištěné totožnosti do knihy narození se provede podle výsledků šetření orgánů
policie a zprávy lékaře obsahující sdělení o pohlaví a pravděpodobném datu narození.
Výsledek šetření i zprávu lékaře předá matričnímu úřadu útvar policie, který šetření
prováděl.
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Další spor vznikl ohledně čl. 7 Úmluvy o právech dítěte, který říká, že dítě je
registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, státní příslušnost a
pokud je to možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. S tím tedy nesouhlasí
zastánci baby schránek, jelikož dítě je po narození ihned registrované, dostane jméno a
českou státní příslušnost. Může se stát, že rodiče zanechají svému dítěti dopis, či
dokonce rodný list, kde mu do budoucna umožní poznat jejich identitu. Zdá se tak, že
tato povinnost je tedy splněná a odpůrci tak měli na mysli spíše psychologickou stránku
identity dítěte. Otázkou však zůstává, do jaké míry hrají biologické a genetické faktory
roli při procesu utváření osobnosti člověka, protože z pohledu psychologického a
sociálního se identita dítěte spoluutváří v návaznosti na interakci blízkého okolí a
vytváří se v podstatě celý život jako reakce na životní zkušenosti, prožitky a role. 41
Z toho tedy mimo jiné i vyplývá, že iniciátoři projektu babyboxů staví na první
místo právo dítěte na život uvedené v čl. 6 Úmluvy o právech dítěte nad právo dítěte
znát své rodiče.

4.6. Anonymní odložení novorozence zprostředkované FOD 42
Fond ohrožených dětí (dále jen FOD) je občanské sdružení na pomoc
opuštěným, ohroženým, zanedbávaným, týraným či jinak sociálně ohroženým dětem.
Toto sdružení vzniklo již v roce 1990 a mezi hlavní náplň jejich činnosti patří pomoc
matkám, které své těhotenství tají, pomoc týraným a zanedbaným dětem, vyhledávání
rodin vhodných pro náhradní rodinnou péči, provoz azylových domů a poradenská
činnost.
Fond se od roku 2001 snaží zatím bezvýsledně o legalizaci anonymních porodů,
při kterých by žena s příznaky počínajícího porodu mohla přijít do kterékoli nemocnice,
kde by bez předložení osobních dokladů mohla přivést dítě na svět a po základním
ošetření zařízení opustit a dítě zde ponechat. Současná úprava však nepřipouští úplné
zachování anonymity rodičky. Proto se FOD od roku 2001 zaměřil na možnost
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anonymního předání novorozence tomuto sdružení a to bez jakéhokoli zákonného
podkladu.
Matka, která se rozhodne, že nechce své dítě vychovávat, může ještě před
porodem nebo až po porodu zavolat na nepřetržitou linku pomoci provozovanou FOD a
řešit tak svoje rozhodnutí přímo s pracovníky fondu. Dítě takto předané nemá obvykle
známy rodiče ani místo a datum narození a získává tak status nalezence. Matka
novorozence, která tajně porodila mimo zdravotnické zařízení, se nedopustí trestného
činu, pokud poskytne dítěti základní ošetření, zajistí přiměřenou ochranu a dítě odloží
na místo, kde nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí nebo přímo kontaktuje policii ČR,
zdravotnickou záchrannou službu či FOD. Do současnosti bylo takto předáno 7
novorozeňat.
Další činností, kterou se mimo jiné fond zabývá, je zprostředkování přímé
adopce, ač názor ministerstva práce a sociálních věcí je takový, že přímou adopci si
mohou dohodnout pouze biologičtí rodiče s budoucími osvojiteli43, pokud se navzájem
znají a ani osoba pověřená výkonem sociálně-právní ochrany dětí nemá pravomoc
doporučit rodičům vhodné budoucí osvojitele. V případě přímého osvojení pak není
nutný souhlas matky až po šesti týdnech, nýbrž dítě je přímo předáno do tříměsíční
preadopční péče a po jejím uplynutí matka udělí souhlas se samotným osvojením.

43

Viz. §20 odst. 2 a 3 z.č.359/1999 Sb.
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5. Ústavní výchova
5.1. Základní informace
Všechny děti nemají vždy to štěstí, že mohou být vychovávány vlastními
biologickými rodiči. Mnohdy se tyto děti ani nepodaří umístit do náhradní rodinné péče
cestou osvojení, nebo pěstounské péče. Pro tyto případy česká právní úprava umožňuje
řádnou péči a výchovu v ústavních zařízeních. Současná legislativa rozděluje ústavní
výchovu mezi resorty 3 ministerstev.
Ministerstvo zdravotnictví
Kojenecké ústavy
Dětské domovy pro děti do tří let
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Diagnostické ústavy
Dětské domovy
Dětské domovy se školským zařízením
Výchovné ústavy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zařízení pro osoby se zdravotním postižením
Samotné svěření dítěte do ústavní výchovy je závažným zásahem do základních
práv dítěte a do rodičovské zodpovědnosti. Způsob omezení rodičovských práv je
zakotven v samotné Listině čl. 32 odst. 4, který stanoví, že práva rodičů mohou být
omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen
rozhodnutím soudu na základě zákona. Zákon o rodině tak uvádí ve svém §46 odst.1, že
pokud je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření
nevedla k nápravě, nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu
dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pokud tak učiní je povinen jednou za 6 měsíců
32

zkoumat, zda trvají důvody pro její trvání. Z psychologického hlediska je tak ústavní
výchova vhodná jako přechodné řešení. Je třeba si uvědomit, že ústavní výchova
představuje krajní možnost řešení a proto by měl soud vždy zkoumat, zda lze předně
dítě umístit do náhradní rodiny. Není pochyb, že nejlepším prostředím pro výchovu
dítěte je funkční rodina, nikoliv ale za cenu ohrožení na zdraví, vývoji a životě. 44

5.2. Procesní otázky
Procesní otázky, které jsou s touto problematikou spojeny, upravuje §176 až
§180 OSŘ. Péče soudu o nezletilé probíhá v nesporném řízení, zahajuje se bez návrhu,
řídí se zásadou vyšetřovací a je osvobozeno od soudních poplatků. Účast státního
zastupitelství při nařizování nebo prodlužování ústavní výchovy, i podání návrhu na
zahájení takového řízení je umožněna na základě §35 OSŘ.
Pokud se nezletilé dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo
příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, nařídí předseda senátu předběžným
opatřením, aby bylo předáno do péče osoby, kterou označí v usnesení. Soud většinou
rozhodne bezodkladně, nejdéle do 24 hodin od podání návrhu. Dítě tak může být
umístěno do diagnostického ústavu nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc. Možnost tohoto zvláštního předběžného opatření je zakotvena v §76a odst.1
OSŘ. Zánik ústavní výchovy probíhá na základě rozhodnutí soudu, pokud pominuly
důvody pro její nařízení nebo vždy dosažením zletilosti. 45

5.3. Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let
Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let věku patří mezi zařízení
ústavní výchovy, která spadají do kompetence ministerstva zdravotnictví. Jsou
zřizována jako zvláštní typ zdravotnického zařízení dle zákona č.20/1966 Sb. o péči o
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zdraví lidu, přičemž podrobnosti stanoví vyhláška č.242/1991 Sb. Kojenecké ústavy
poskytují péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, a to
zpravidla do jednoho roku věku. 46 Dětské domovy naopak poskytují péči dětem od
jednoho roku do tří let, pokud o tyto děti nemá kdo pečovat, nebo nelze tyto děti umístit
do náhradní rodinné péče nebo ze sociálních důvodů jim nelze zajistit péči ve vlastní
rodině. Kojenecký ústav a dětský domov se obvykle spojí v jedno zařízení. 47 Do těchto
typů zdravotnických zařízení bývají obvykle umisťovány novorozenci a kojenci,
kteří byli ve své původní rodině vystavováni trvalému zanedbávání, mnohdy i týrání, či
extrémním životním podmínkám. V mnoha případech do kojeneckých ústavů také
putují děti přímo z gynekologicko-porodního zařízení, o které matka po porodu nejeví
zájem, či je přímo rozhodnutá je předat do náhradní rodinné péče. Zdravotní péče takto
poskytovaná se hradí z rozpočtu zřizovatele těchto ústavů, jak je uvedeno v §15 odst. 15
zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

46

Viz. § 20 odst.1 vyhlášky č. 242/1991 Sb

47

Viz. § 20 odst.2 a 3 vyhlášky č. 242/1991 Sb.
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Tab.: Kojenecké ústavy a dětské domovy – počet přijatých dětí, rok 201048
Z celkového počtu
přijatých dětí

Počet dětí přijatých během roku
Území, kraj

celkem

ze
zdravotních
důvodů

ze sociálnězdravotních
důvodů

ze
sociálních
důvodů

se speciálními
potřebami

romských

týraných

v tom

Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
ČR

194
199
42
114
92
142
56
25
127
78
301
326
62
319
2077

47
36
25
28
2
13
35
1
61
51
135
229
14
66
743

90
53
16
3
2
16
6
37
3
67
10
9
68
380

57
110
17
70
87
127
5
18
29
24
99
87
39
185
954

69
27
17
4
15
8
6
54
10
98
6
11
33
358

39
67
5
30
42
37
19
10
14
16
41
27
86
433

2
3
2
2
3
3
1
17
3
2
3
14
55

5.4. Zařízení spadající pod ministerstvo školství
Tento typ zařízení je upraven zákonem č.109/2002 Sb. o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné
péči ve školských zařízeních. Pod pojem zařízení můžeme zařadit diagnostický ústav,
dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav. Musí zde být zajištěno
každému dítěti právo na odpovídající výchovu a vzdělání, na životní podmínky
podporující sebedůvěru dítěte a rozvíjející jeho citovou stránku.
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5.4.1. Diagnostický ústav
Dítě po soudním nařízení výchovy je nejprve posláno do diagnostického ústavu,
kde proběhne jeho komplexní vyšetření a stanovení zdravotního stavu formou
pedagogických a psychologických činností a lékařské prohlídky. Pobyt dítěte zde trvá
zpravidla 8 týdnů a po celou dobu je mu poskytována veškerá péče odborně
vyškoleného personálu. Diagnostický ústav na základě vzdělávacích, výchovných,
terapeutických a sociálních činností zpracovává příslušnou zprávu a rozhodne, do
jakého typu zařízení bude dítě umístěno nebo zda je vhodné na umístění do náhradní
rodinné péče. Do dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného
ústavu mohou být děti umístěny diagnostickým ústavem, v jehož obvodu se nachází,
přičemž se dbá na umístění co nejblíže bydlišti osob odpovědných za výchovu dítěte
nebo zákonných zástupců. Ústav tohoto typu vede také evidenci všech dětí a volných
míst v zařízeních ve svém obvodu.

5.4.2. Dětský domov
Tento domov je zvláštním typem zařízení, do kterého mohou být umisťovány
děti, které nemají závažné poruchy chování a povinnou školní docházku tak navštěvují
v klasických základních školách mimo dětský domov. Přicházejí sem děti ve věku 3 až
18 let nebo nejvýše do ukončení přípravy na budoucí povolání do 26 let věku. Mohou
zde pobývat rovněž i nezletilé matky se svými potomky.

5.4.3. Dětský domov se školou
Pokud je dítěti nařízena ústavní výchova a zároveň trpí závažnými nedostatky
chování či trvalou nebo přechodnou duševní poruchou je umístěno právě do tohoto
druhu dětského domova. Mohou sem být zařazeny i děti, kterým byla uložena ochranná
výchova nebo nezletilé matky s dětmi, které mají důležité poruchy chování. Jsou sem
umisťovány děti ve věku od 6 let do konce povinné školní docházky. Školské zařízení je
přímo součástí dětského domova, ale pokud pro to nastanou důvody, může dítě
navštěvovat základní školu mimo zařízení.
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5.4.4. Výchovný ústav
Do tohoto ústavu putují děti, které po ukončení povinné školní docházky
v dětském domově se školou nemohou navštěvovat externí střední školu pro pokračující
nedostatky chování nebo jim bylo uložena ústavní, či ochranná výchova, jsou starší 15
let a také trpí závažnými poruchami chování. Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro
děti s uloženou ústavní výchovou a odděleně pro děti s nařízenou ochrannou výchovou.
Při výchovném ústavu může být zřízena základní škola, speciální škola i střední škola.

5.4.5. Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
Jak je stanoveno v §20 zákona č.109/2002 Sb. dítě má právo:


Na respektování lidské důstojnosti



Na plné přímé zaopatření



Na společné umístění se svými sourozenci do jednoho zařízení



Na rozvíjení duševních, tělesných a citových schopností



Na vytváření podmínek pro možnost studia a přípravu na budoucí povolání



Na svobodu náboženského vyznání



Obracet se svými žádostmi na ředitele zařízení a pedagogické pracovníky



Vyjádřit svůj názor na zamýšlená opatření, která se ho týkají



Být hodnoceno a odměňováno



Udržovat kontakt se svými odpovědnými zástupci
Mezi povinnosti dítěte patří:



Dodržovat stanovený pořádek a kázeň



Plnit pokyny a příkazy zaměstnanců a nepoškozovat cizí majetek



Dodržovat zásady slušného jednání



Podrobit se na výzvu ředitele zda není ovlivněno alkoholem a jinými
návykovými látkami



Dodržovat předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti
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Plnit ustanovení vnitřního řádu



Poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech



Předat do úschovy předměty, které by mohly ohrozit jeho zdraví a duševní vývoj
Dítě může být za porušení jeho povinností potrestáno a to snížením kapesného,

omezením vycházek mimo ústavní zařízení, omezením návštěv vyjma blízkých osob a
pracovníků OSPODu, odnětím možnosti zúčastnit se akce, kterou pořádá zařízení.

5.4.6. Práva a povinnosti ředitele zařízení
Ředitel zařízení ústavní péče je oprávněn (§24):


Povolit dítěti pobyt mimo zařízení a zároveň takový pobyt zrušit



Povolit dítěti přechodný pobyt v souvislosti se studiem na střední škole nebo
plněním závazků z pracovního poměru



Zastoupit dítě v běžných záležitostech



Být přítomen při otevření zásilky, pokud existuje podezření, že by mohla narušit
zdravý vývoj dítěte



Dát souhlas k umístění dítěte do oddělené místnosti z důvodu zklidnění
agresivního chování
Ředitel je povinen:



Seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi



Dát soudu podnět na zrušení ústavní výchovy pokud pominuly důvody pro její
trvání



Předat dítě do péče budoucích osvojitelů nebo pěstounů



Podávat informace o dítěti osobám odpovědným za výchovu



Zajistit dítěti setkání se sociálním kurátorem v době kdy nabylo zletilosti



Úzce spolupracovat a poskytovat informace diagnostickému ústavu



Informovat nezaopatřenou osobu o možnosti prodloužení pobytu
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5.5. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Klokánek49
5.5.1. Základní informace
Mimo systém zařízení pro výkon ústavní výchovy stojí zvláštní zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, která nespadají pod působnost žádného ministerstva a
neřídí se tedy ani zákonem č.109/2002 Sb. Soud může nařídit umístění dítěte do tohoto
typu zařízení pokud je výchova dítěte narušena nebo jinak vážně ohrožena (§46 odst.1
ZOR). Podrobnosti upravuje zákon č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ve
svém §42 a násl.
Od 1. dubna 2000 je umožněno i nestátním organizacím, které jsou pověřeny
výkonem sociálně-právní ochrany dětí (§48 odst.2 písm.c ZSPOD) provozovat a
zřizovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Mezi organizace spravující tento
institut patří i FOD, který je vede pod názvem Klokánek. Dohromady provozuje 16
takových zařízení s celkovou kapacitou 320 míst. Průměrná doba, kterou dětí stráví
v Klokánku, činí 6 měsíců. Velkou výhodou je, že zde přijímají děti bez ohledu na věk a
tudíž mohou být skupiny sourozenců umístěných ve stejném prostředí.
Většina dětí, které jsou umístěny do Klokánku, pochází ze špatného sociálního
prostředí, bez dostatečné péče o vývoj a zdraví, často jsou i nějakým způsobem týrané a
zanedbané. Klokánek je provozován jako rodinná péče, která by měla mít přednost před
ústavní výchovou. Celý systém péče o děti je založen na maximální snaze zaměstnanců
FOD vytvořit dětem stejné prostředí jako v klasické rodině. Proto jsou na pracovníky
fondu kladeny vysoké nároky na morální a trestní bezúhonnost, zkušenosti s péčí o děti
a jejich celkovou osobnost. Děti mohou být přímo v rodinách zaměstnanců
provozovatele nebo ve speciálních objektech se samostatnými byty, kde je o ně
nepřetržitě pečováno.
Je potřeba zmínit, že ministerstvo zdravotnictví zaujalo negativní postoj ohledně
Klokánku zřízeného pro děti kojeneckého a batolecího věku a tím následně MPSV
odmítlo poskytnout dotaci na jeho zřízení. Svá tvrzení opřelo o ustanovení zákona
č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. Ministerstvo ve svém stanovisku uvedlo, že

49
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zajišťování biologických potřeb dítěte je vždy na prvním místě a takovou komplexní
péči umí v našich poměrech pouze zdravotnický personál. Jiný typ personálu není na
takovou péči připraven.
Proti těmto tvrzením se samozřejmě FOD provozující Klokánky ohradil a
poukázal na to, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou zřizována na
základě zákona o sociálně-právní ochraně dětí a tudíž nespadá pod resort ministerstva
zdravotnictví. Dále upozornili na to, že naše právní úprava dává v péči o děti vždy
přednost náhradní rodinné péči než ústavní výchově. Stejný názor vyslovil i Výbor OSN
pro práva dětí, který v roce 2003 kritizoval Českou republiku za nadměrné množství
zařízení pro ústavní výchovu namísto málo rozvinuté náhradní rodinné péče, mezi které
patří i Klokánky.

5.5.2. Právní úprava 50
Děti jsou do zařízení umisťovány na základě rozhodnutí soudu, žádosti obecního
úřadu, žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo pokud o to dítě samo požádá. (§42
odst.2). Klokánek může přijímat nezletilé děti jakéhokoliv věku, na základě jejich
vlastního rozhodnutí i bez výslovného souhlasu rodičů. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností je pak v takovém případě povinen podat návrh soudu na nařízení
předběžného opatření. Pokud o umístění dítěte požádá jeho zákonný zástupce, musí se
zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc uzavřít písemnou dohodu obsahující
jméno a příjmení dítěte a zákonného zástupce a také jejich datum narození a adresu
místa trvalého pobytu. Dále musí dohoda uvádět celý název a adresu zařízení, kam je
dítě přijato. Nesmí chybět ani údaje o zdravotním stavu dítěte a důvody pro umístění.
Nakonec se připojí podpis zástupce zařízení a zákonného zástupce. Jestliže bylo dítě do
zařízení přijato na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu mají rodiče
dítěte, nezletilý rodič umístěný společně s dítětem v takovém zařízení nebo příjemce
sirotčího důchodu osiřelého dítěte povinnost hradit příspěvek na úhradu péče a pobytu.
Příspěvek může být snížen nebo i celkově prominut, pokud by příjem rodiny klesnul

50

Zákon č.359/1999 Sb.o sociálně-právní ochraně dětí
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pod částku životního minima. Takto nízký příjem jsou ovšem tyto osoby povinny
doložit.
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6. Osvojení
6.1. Právní úprava od roku 191851
Na území nově vzniklého Československého státu v roce 1918 platilo stále právo
rakousko-uherské. V Českých zemích bylo recipováno právo rakouské a na Slovensku a
Podkarpatské Rusi se řídili právem uherským. To znamená, že i otázky osvojení byly
upraveny rakouským všeobecným občanským zákoníkem. Tento stav trval až do vydání
nového zákona č.56/1928 Sb. o osvojení. V této době nedocházelo k osvojení dítěte
z důvodu zajištění náhradní rodinné péče, ale spíše proto, že rodiny si tak chtěly zajistit
přechod majetku. Na rozdíl od současnosti bylo možné osvojit i osobu zletilou a
osvojiteli mohly být pouze osoby, které samy neměly vlastní manželské děti. Celý vztah
mezi osvojitelem a osvojencem byl založen na smluvním principu a proto zde musela
být notářsky ověřená smlouva o osvojení, která byla posléze schválena soudem.
Osvojené dítě automaticky přecházelo do rodiny a pod otcovskou moc osvojitele, avšak
s tím nemusela nutně přecházet vyživovací povinnost vůči osvojenci. Pokud totiž rodina
osvojitele neměla dostatečné finanční prostředky, zůstávala tato povinnost na původní
rodině. Jestliže osvojená osoba zemřela, nepřecházely právní nároky na pozůstalost na
rodinu osvojitele, ale na případné potomky.
Zákon z roku 1928 byl v platnosti přes 20 let až do roku 1949, kdy byl vydán
nový zákon č.265/1949 Sb. o právu rodinném. Tento nový zákon oproti původní úpravě
stanovil, že lze osvojit pouze nezletilé dítě a musí mu být osvojení ku prospěchu. Dále
zakotvil rovnoprávné postavení mužů a žen a dětí narozených v manželství a mimo ně.
Zákon o právu rodinném ve svých ustanoveních také neurčuje, jaký by měl být věkový
rozdíl mezi osvojitelem a osvojencem. Současná úprava hovoří o přiměřeném věkovém
rozdílu. Osvojení vzniklo na základě rozhodnutí soudu po předchozí žádosti osvojitele.
Stejně tak soud mohl ze závažných důvodů povolit zrušení osvojení.
V roce 1958 byl zákon o právu rodinném novelizován zákonem č.15/1958 Sb. a
došlo tak ke zpřísnění podmínek pro osvojení a ke zrušení osvojení. Novela upravila
tzv. nezrušitelné osvojení, když uvedla, že zápisem do matriky vznikne mezi
51
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. Praha: Linde, 2004, s.8-10

osvojitelem a osvojencem příbuzenský vztah a původní rodiče tak ztráceli nárok se se
svým dítětem stýkat.
Další změny z oblasti práva rodinného přinesl rok 1963, kdy byl vydán zákon
č.94/1963 Sb. který po několika novelizacích platí dodnes. Tento zákon nově upravil
podmínky, kdy může být nezletilé dítě osvojeno i bez výslovného souhlasu rodičů.
Pokud o dítě neprojevili po dobu 6 měsíců opravdový zájem nebo po dobu 2 měsíců po
porodu neprojevili zájem, ačkoliv jim v tom nebránili žádné závažné překážky. Nově
bylo také uvedeno, že matka může dát souhlas k osvojení dítěte nejdříve 6 týdnů po
porodu.

6.2. Základní informace
Osvojení patří spolu s pěstounskou péčí mezi instituty náhradní rodinné péče,
znamená však podstatně větší zásah a změnu v právním postavení dítěte. Přední zájem
společnosti je samozřejmě zajistit dítěti řádnou výchovu a rozvoj jeho osobnosti
v biologické rodině. Proto by náhradní rodinná výchova měla být pojímána jako
možnost řešení, které přichází v momentě kdy péče a výchova v přirozeném rodinném
prostředí z nějakého důvodu selhává a hrozí, že by o dítě nebylo dostatečně postaráno.
Důležité je také si uvědomit, že každým osvojením by měl být sledován
především zájem a blaho dítěte a proto by měl být vždy brán ohled na jeho názor, pokud
je to možné. Jelikož tento způsob náhradní rodinné výchovy znamená statusovou
změnu, probíhá vždy na základě rozhodnutí soudu, který tak učiní po zjištění určitých
objektivních a subjektivních hledisek. Tato statusová změna má význam nejen v právu
soukromém, ale i v právu veřejném.
Právní vztahy i vyživovací povinnost původní rodiny osvojence zanikají a
budoucí osvojitelé se stávají zákonnými zástupci s rodičovskou zodpovědností vůči
dítěti. Osvojením se mezi osvojitelem a osvojencem zakládá umělý právní vztah, který
má stejné důsledky jako vztah mezi biologickými rodiči a dětmi. Příbuzenský vztah také
vzniká mezi dítětem a ostatními členy nové rodiny. Cílem je zajistit dítěti stabilní a
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láskyplné prostředí k výchově. Základní úprava je uvedena v §63 až §77 ZOR a v §19a
až §27 ZSPOD.52
Jak je uvedeno ve výše zmíněném zákoně o rodině, osvojit lze pouze nezletilé
dítě, jemuž bude osvojení ku prospěchu. Na první místo se tedy staví pouze blaho a
spokojenost dítěte v jeho budoucí rodině a proto je-li dítě schopno samo posoudit dosah
osvojení je třeba brát ohled na jeho souhlas. Osvojitelem může být pouze fyzická osoba,
která dosáhla zletilosti a jež svým způsobem života zaručuje dostatečné morální
vlastnosti a způsobilost k výchově dítěte. Náš právní řád umožňuje v současnosti osvojit
pouze osobu nezletilou, přičemž mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený
věkový rozdíl, jaký bývá obvyklý mezi biologickými rodiči a dětmi. Za ideální se
považuje věkový rozdíl 25 až 35 let, ale je samozřejmě důležité posoudit individuálně
konkrétní případ osvojení. 53
Institut osvojení umožňuje dnešní společnosti na jedné straně zabezpečit tzv.
právně volným dětem možnost již od útlého věku vyrůstat v kompletní a láskyplné
rodině, která je zabezpečí jak po stránce materiální, tak po stránce citové. Těmto dětem
je tak nabídnuta nová šance na spokojený život. Na druhé straně i přes velký pokrok ve
vědeckých a lékařských oborech, i dnes existuje mnoho manželských párů, které
nemohou mít své vlastní biologické potomky a možnost přijetí cizího dítěte je tak pro
ně jediná šance na vytvoření rodinného kruhu.

6.3. Druhy osvojení
Mezi základní způsoby osvojení, které jsou zakotveny v ZOR můžeme zařadit:


Osvojení individuální



Osvojení společné
Společně osvojit mohou pouze manželé, tedy muž a žena, kteří uzavřeli

manželský svazek. Naproti tomu individuální osvojení znamená, že osvojitelem může
52
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být i jedna fyzická osoba, která není v manželském stavu. Pokud by totiž byla,
vyžadovalo by její rozhodnutí i souhlas druhého manžela. Tento souhlas lze odepřít
pouze v případě, že druhý manžel byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li
opatření tohoto souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
S ohledem na možnost zrušení lze osvojení dále dělit na:


Zrušitelné osvojení



Nezrušitelné osvojení
V případě zrušitelného osvojení lze do péče přijmout i dítě mladší jednoho roku

věku. Původní rodiče jsou stále zapsáni v rodném listě dítěte a na matrice. Soud může
ze závažných důvodů jak na žádost osvojitele, tak osvojence tento právní vztah zrušit.
Pokud soud tak učiní, opětovně se obnovují původní práva a povinnosti mezi
osvojencem a jeho biologickou rodinou. Dítě také nabude své dřívější příjmení.
Nezrušitelně osvojit dítě je umožněno pouze v případě, kdy je osvojenec starší jednoho
roku věku. Budoucími osvojiteli mohou být pouze manželé, nebo manžel rodiče dítěte,
a nebo pozůstalý manžel po rodiči dítěte. Rodiče jsou v tomto případě zapsáni v rodném
listě a na matrice, ale soud již toto rozhodnutí o náhradní péči nemůže zrušit. Zrušitelné
osvojení může být samozřejmě změněno na osvojení nezrušitelné. Děje se tak většinou
v situacích, kdy novorozenec je právně volný krátce po svém narození na základě
souhlasu matky a nejprve se tak nabízí možnost zrušitelného osvojení, které je po
uplynutí jednoroční lhůty přeměněno na nezrušitelné.
Podle budoucího bydliště dítěte česká právní úprava umožňuje též:


Osvojení vnitrostátní



Osvojení z ciziny



Osvojení do ciziny
K osvojení dítěte do ciziny je vždy třeba souhlasu Úřadu pro mezinárodněprávní
ochranu dítěte.
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6.4. Podmínky pro osvojení
Jelikož osvojení je nejvyšší a nejpodstatnější formou náhradní rodinné péče, je
brán velký zřetel na to, aby byly splněny všechny podmínky stanovené zákonem. Pokud
některá z nich chybí nebo není zcela naplněna, přichází v úvahu péče o dítě
prostřednictvím jiné náhradní péče či ústavní výchovy.

6.4.1. Podmínky na straně osvojence
§65 odst.2 ZOR: Osvoji l

l il ho…Předně tedy osvojovaným dítětem

může být pouze osoba nezletilá. Náš právní řád neupravuje možnost osvojení zletilé
osoby. Při výkladu pojmu nezletilá osoba vycházíme zásadně z ustanovení Občanského
zákoníku a to konkrétně §8 odst. 2, kde je uvedeno, že zletilosti se nabývá dovršením
osmnáctého roku věku. Z toho tedy vyplývá, že osvojit nelze dítě počaté, které se ještě
nenarodilo a dítě , které je již starší osmnácti let.
§65 odst.2 ZOR: …a jen je-li m os oj

k p osp ch . Zákon tak určuje další

základní podmínku na straně osvojovaného dítěte a tou je jeho blaho a nejvyšší zájem.
Je třeba si také uvědomit, že adopce není vhodná pro všechny věkové kategorie a typy
dětí a tím pádem nemusí být osvojení vždy tím nejlepším řešením. Proto by se hlavně
orgány sociálně-právní ochrany měly zaměřit právě na individuální posuzování
osobnosti dítěte, a zda je pro něj umístění do preadopční péče vhodné.
§70, věta druhá ZOR: So
sl ky s ho jiš

s

j po i

jis i

mi os oji l i

ko

ho

o

s

os oj c

s

s pc os oj c . Soud má

povinnost vyžádat si lékařskou zprávu, která se zabývá tím, jaké je fyzické a duševní
zdraví osvojovaného dítěte. Tento posudek je důležitý především pro posouzení jeho
chronických, dlouhodobých či nevyléčitelných nemocí. Nehledě na to, že budoucí
osvojitelé by měli mít alespoň základní přehled o genetických predispozicích pro určitý
druh onemocnění, které dítě dědí po svých biologických rodičích. 54
§67 odst.1 ZOR: Je-li
so hl s
54

l

y m yl m ř

schop o poso
úč l os oj
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sociálně-právní ochrany a následně i soud neponechává vůli a přání dítěte bez
povšimnutí. Podle soudní praxe se vychází z toho, že souhlas s osvojením se vyžaduje
v případě dítěte, které dokončilo povinnou školní docházku, současně ví, kdo jsou jeho
původní rodiče, a přesto chce být osvojeno budoucími osvojiteli.55

6.4.2. Podmínky na straně osvojitele
§64 odst. 1 ZOR: Os oji li s moho s
půso m s ho i o

os oj

po

fy ick oso y k

k p osp ch

č j

i spol č osti. Zákon jasně

určuje, jaká osoba se může stát osvojitelem. Důležité je, aby tato osoba byla dostatečně
fyzicky i psychicky způsobilá k výchově dítěte, aby mu dokázala zabezpečit přiměřené
životní podmínky, jako ubytování, stravu, ošacení a aby svým chováním šla dítěti
příkladem. Nelze také opominout zdravotní stav budoucího osvojitele, jelikož samotný
proces osvojení a následné přijetí cizího dítěte do rodiny je velmi náročným obdobím a
proto je důležité, aby budoucí osvojitelé poskytovali dostatečné záruky k dlouhodobému
výkonu náhradní rodinné péče.
§64 odst.2 ZOR: Os oji l m

mů

k o

m

půso ilos k p

m

úko ům. Toto ustanovení úzce souvisí s předchozím odstavcem. Způsobilost k právním
úkonům je z hlediska osvojení důležitá jak kvůli věku, tak absence duševní poruchy.
Plná způsobilost k právním úkonům se dle §8 odst.1 Občanského zákoníku vzniká
zletilostí, která se nabývá dovršením osmnáctého roku věku, jak jsem uvedla výše.
Z toho tedy plyne, že osvojitelem se může stát osoba zletilá. Zároveň tato osoba nesmí
být zbavena nebo omezena ve své způsobilosti k právním úkonům pro duševní poruchu,
která není přechodná (§10 Občz.). A právě díky podmínce plné způsobilosti k právním
úkonům jsou tak stanoveny minimální požadavky na osobu budoucího osvojitele.
§65 odst.1 ZOR: M i os oji l m
o

os oj c m m s

přim ř

ko

l. Jak jsem uvedla výše, obecně se za přiměřený věkový rozdíl pokládá rozdíl 25 až

35 let, tedy zpravidla takový rozdíl jaký je mezi biologickými rodiči a jejich dětmi. To
samozřejmě neznamená, že nemohou být akceptovány určité odchylky směrem dolů či
nahoru.
55
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Neexistence příbuzenského vztahu mezi osvojitelem a osvojencem. Tato
podmínka není sice v zákoně o rodině výslovně uvedena, vyplývá však ze samotné
podstaty a účelu osvojení. Pokud by totiž docházelo k osvojování dětí jejich
příbuznými, například po smrti rodičů by děti byly osvojeny svými prarodiči, došlo by
tak ke zmaření celého účelu osvojení. Těžko by se dala dodržet i podmínka přiměřenosti
věkového rozdílu. Obecně je tak zastáván názor, že osvojení není přípustné mezi
příbuznými v řadě přímé a sourozenci, jelikož v těchto případech si lze představit, že
situace bude řešena jinými formami náhradní výchovy. 56
§70 ZOR: So
po ř

ch

k os oj
s

j po i

yš ř
poso

mi os oji l i

o
i

jis i
s

s
ko

ho

kl

l k řsk ho yš ř

os oji lů j jich oso
př č úč lům os oj

ispo ic
s

lš ch
mo i ci

sl ky s ho š ř

s pc os oj c . Soud by tak před vynesením svého

rozhodnutí měl posoudit, zda na straně osvojitelů je dostatečná záruka na poskytnutí
dlouhodobé a stabilní výchovy osvojence. Měl by tedy svým výběrem osvojitelů
především dítěti garantovat trvalost a neměnnost nového právního svazku s čímž
zdravotní stav nepochybně souvisí.

6.4.3. Podmínky na straně rodičů
§67 odst.1 ZOR: K os oj

j ř

so hl s

ko

ho

s pc os ojo

ho

. Právo rodiče dát souhlas k osvojení dítěte je jeho přirozeným právem a jedním ze
způsobů jak učinit dítě právně volným ke změně jeho statusu. Toto právo má i rodič, jež
má omezenou rodičovskou zodpovědnost, nebo mu byl styk s dítětem omezen či úplně
zakázán. Zákon přiznává právo udělit souhlas k osvojení i nezletilému rodiči. Pokud má
dítě biologickou matku i otce a oba jsou zároveň zákonnými zástupci dítěte, musí tento
souhlas udělit společně. Nelze tak osvojit dítě, pokud s tím jeden z rodičů nesouhlasí.
Rodiče mohou udělit tzv. blanketový souhlas (souhlas předem), aniž by dopředu
znali konkrétní osobu osvojitele a učiní tak ještě před samotným zahájením řízení o
osvojení. V průběhu řízení již není třeba souhlas rodičů opakovat. Rodiče mohou svůj

56
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souhlas s osvojením dát nejdříve 6 týdnů po narození a odvolat ho do doby, než bude
dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů (§68a ZOR).
§68 odst.1 ZOR: Pok
jejich souhlasu, j s li
o

…..
j m

ko

mi

po o

š s i m s ců so s

jm

o m s ců po

o po o

čkoli jim

jso

om

il

s pci

j ho o ič
p oj o li op

o

ř
o

j m

p oj ili o
př k k . Vedle souhlasu rodičů

k osvojení, je toto ustanovení další variantou, jak se dítě může stát právně volným.
Teorie i praxe se častokrát zabývala výkladem pojmu opravdový a žádný zájem.
Neprojevovat opravdový zájem znamená, že rodiče neusilovali za celou dobu o
jakýkoliv písemný, telefonický kontakt, neplatili řádně a včas výživné, nebyli své dítě
navštívit atd. Zákonodárce se zde snažil reagovat na situaci opuštěných a nechtěných
dětí, které by tak mohly být ve velmi krátké době po narození umístěny do preadopční
péče budoucích osvojitelů.

6.4.4. Preadopční péče
Osvojení by mělo být na prvním místě provedeno v zájmu dítěte a v jeho
prospěchu. Z toho důvodu je dítě po určitou dobu před vynesením rozhodnutí o osvojení
umístěno do tzv. preadopční péče ke svým budoucím osvojitelům. V této době by se jak
budoucí rodiče, tak dítě měli snažit navázat bližší kontakt. Dle §69 odst.1 ZOR musí
tato péče trvat alespoň 3 měsíce a je provozována na náklad osvojitele. Souhlas
s umístěním dítěte do preadopční péče mohou udělit jak rodiče dítěte, tak orgány
sociálně-právní ochrany a to v případě, že je dítě umístěno v ústavní výchově
z rozhodnutí soudu (§69 odst.2 ZOR). Pokud se pěstoun, který má dítě ve své péči,
rozhodne ho osvojit, nevyžaduje se, aby před rozhodnutím soudu bylo dítě umístěno
v péči pěstouna a na jeho náklad, pokud dítě u něj bylo umístěno alespoň tři měsíce. To
samé platí v případě, že osvojit dítě se rozhodne fyzická osoba, které bylo svěřeno do
výchovy podle §45 ZOR nebo poručník, který o ně osobně pečuje (§69 odst.4 ZOR)

6.4.5. Řízení o osvojení
Veškeré procesní otázky týkající se řízení o osvojení dítěte jsou upraveny
v občanském soudním řádu §180a až §185.
49

Na začátku celého procesu je potřeba zodpovědět otázku, zda je třeba souhlasu
rodičů dítěte k jeho osvojení. Účastníky jsou dítě a jeho rodiče, jsou-li zároveň
zákonnými zástupci. Tato podmínka neplatí u rodičů, kteří jsou nezletilými. Zákon jim
také výslovně přiznává procesní způsobilost.
Cílem tohoto samostatného incidenčního řízení je určení, zda je splněn
požadavek kvalifikovaného nezájmu nebo absolutního nezájmu, který je uveden jako
podmínka osvojení v §68 odst.1 ZOR. Pokud soud dospěje k názoru, že je naplněna
podstata opravdového nezájmu ze strany rodičů, který musí trvat alespoň 6 měsíců,
platí, že není třeba souhlasu rodičů k umístění dítěte do preadopční péče a následně
osvojení. To samé platí i v případě, že rodiče 2 měsíce po narození dítěte neprojeví
žádný zájem. Pravomocný rozsudek, kterým soud určil, že není třeba souhlasu rodičů
k osvojení, může soud zrušit, pokud došlo ke změně poměrů.
Samotné řízení o osvojení, které ve většině případů následuje až po tříměsíční
preadopční péči, lze zahájit pouze na návrh budoucích osvojitelů. Soud je návrhem
zásadně vázán, a proto v něm musí být výslovně uvedeno, zda se jedná o osvojení
zrušitelné či nezrušitelné. Účastníky tohoto řízení jsou osvojované dítě, osvojitel a jeho
manžel, rodiče dítěte, popřípadě poručník (§181 odst.1 OSŘ). Jak jsem uvedla výše,
rodiče nebudou účastníky řízení, pokud tak pravomocně rozhodl soud nebo dali předem
tzv. blanketový souhlas k osvojení, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti či
způsobilosti k právním úkonům. Osvojením dítěte dochází i ke změně jeho dosavadního
příjmení. V rozsudku se tedy uvede i budoucí příjmení dítěte. Pokud osvojitelé chtějí
změnit dítěti i křestní jméno, které má zapsané v matriční knize, zákon č.301/2000 Sb. o
matrikách ve svém §64 tuto možnost výslovně připouští, ale zároveň ji váže lhůtou 6
měsíců od právní moci rozsudku o osvojení. Souhlas dítěte s touto změnou je
požadován pouze, pokud je dítě starší patnácti let. Co se týká změny zápisu v matrice,
osvojitelé budou uvedeni na místo rodičů, jak v rodném listě, tak v jiných listinách
dítěte. Ačkoli zákon o rodině ve svém §74 odst.1 výslovně uvádí, že nezrušitelné
osvojení nelze zrušit, neznamená to že dítě nemůže být znova osvojeno, tzv.
readoptováno. Nezrušitelným osvojením vzniká mezi osvojiteli a osvojencem vztah,
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jaký je mezi skutečnými rodiči a jejich dětmi, z toho vyplývá, že pokud biologičtí
rodiče mohou dát souhlas k osvojení, mohou tak učinit i náhradní rodiče. 57

6.4.6. Mezinárodní osvojení
Pokud se pro opuštěné, osiřelé či nechtěné děti nepodaří najít vhodné kandidáty
na náhradní rodiče v zemi původu, přichází v úvahu alternativa náhradní rodinné péčemezinárodní osvojení. Úprava mezinárodního osvojení je upravena v mnoha právních
předpisech. Základní ustanovení jsou uvedeny v zákoně č.359/1999 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí (§3, §25, §26, §35), zákon č.94/1963 Sb. o rodině (§63 odst.2, §67
odst.3), zákon č.97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém. Z mezinárodních
dokumentů jsou stěžejní Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním
osvojením, vropská úmluva o osvojení dětí a vropská úmluva o výkonu práv dětí.
Na základě zákona o sociálně právní ochraně byl zřízen Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně s celostátní působností. V jeho čele je
ředitel a celý Úřad je podřízen ministerstvu práce a sociálních věcí. Jiný orgán na území
České republiky nemá pravomoc toto osvojení zprostředkovávat. Přednostně má dítě
samozřejmě právo žít v zemi svého původu. Pokud se ale dítěti, které po právní stránce
může být osvojeno, nepodaří najít vhodné budoucí osvojitele, může být zařazeno do
seznamu pro mezinárodní osvojení. 58
Mezinárodní osvojení může probíhat jako osvojení z České republiky do ciziny,
nebo z ciziny do České republiky. V prvním případě jsou vybíráni kandidáti na budoucí
osvojitele prostřednictvím úřadu státu, ze kterého pocházejí. Poté jsou zařazeni do
evidence žadatelů a musí předložit řadu dokumentů týkající se jejich osobního a
majetkového stavu. Pokud po důkladném seznámení s dítětem, jak osvojitelé, popřípadě
osvojenec souhlasí s umístěním do preadopční péče, Úřad tak vydá rozhodnutí, ve
kterém uvede, zda s tím souhlasí či nikoli. Dítěti je následně vydán doklad a může
vycestovat s budoucími rodiči do přijímajícího státu. V průběhu preadopční péče musí
úřad ve státě přijetí zasílat pravidelně informace našemu Úřadu pro mezinárodněprávní
57
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ochranu dětí. Po šesti měsících od pravomocného rozhodnutí o povolení umístění dítěte
do náhradní rodiny, mohou rodiče podat Úřadu žádost o rozhodnutí o udělení souhlasu
s osvojením dítěte. Samotné řízení o osvojení probíhá v přijímajícím státě.
Ve druhém případě probíhá proces osvojení z ciziny téměř stejným způsobem.
Žadatelé, kteří usilují o osvojení dítěte z ciziny, jsou zařazeni do registrace. Podle jejich
specifikace ohledně budoucího dítěte, jsou dotázány státy členské státy Úmluvy. Jelikož
je zájem českých osvojitelů o dítě z cizí země velmi nízký, Úřad pro mezinárodněprávní
ochranu dítěte téměř tento způsob osvojení nezprostředkovává. 59

59
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7. Pěstounská péče
7.1. Základní informace
Pěstounská péče patří vedle osvojení mezi hlavní formy náhradní rodinné péče.
Podstatou je svěření nezletilého dítěte do výchovy pěstouna po dobu, po kterou
nemohou rodiče o dítě osobně pečovat. Na rozdíl od osvojení se v tomto případě nemění
statusové postavení dítěte a tak rodiče i nadále zůstávají zákonnými zástupci a není také
vyloučen kontakt a styk s jejich dětmi. Pěstoun má naproti tomu právo zastupovat dítě a
spravovat jeho záležitosti v běžných věcech. Dítě může být v péči pěstouna jen
krátkodobě, dokud se nepodaří uspořádat rodinné poměry a celkovou situaci v rodině,
nebo dlouhodobě s cílem zajistit stabilní výchovu a péči dětem, kterým se nepodařilo
najít vhodné osvojitele. Rodiče mají i nadále vyživovací povinnost vůči dítěti a tato tedy
nepřechází na osobu pěstouna. Stát tak osobám, které se starají o cizí dítě, poskytuje
pěstounské dávky, jako odměnu za tuto péči a další příspěvky ze systému dávek státní
sociální podpory.
Do tohoto typu náhradní rodinné péče jsou spíše umisťovány děti, které
nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, na druhé straně se pro ně nehodí ani forma
osvojení z důvodu absence souhlasu rodičů, vysokého věku, rozdílného etnika, či
fyzického handicapu dítěte.

7.2. Druhy pěstounské péče 60
Pěstounská péče individuální:


Vykonávaná osamělou osobou



Vykonávaná osobou vdanou, nebo ženatou



Vykonávanou společně manželi

60
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Individuálním pěstounem se velmi často stávají osoby příbuzné či jinak blízké
dítěti, nevylučují se ale ani osoby pro dítě cizí.
Pěstounská péče vykonávaná skupinově:


Zařízení pro výkon pěstounské péče (SOS dětské vesničky, vlastní byt pěstouna,
zřizovatelem vybavený byt).

Zřizovatelem těchto zařízení může být buď obec v samostatné působnosti, nebo dle §48
odst.2 písm.c pověřená osoba. Pěstouni, kteří pečují o dítě v těchto typech zařízení,
bývají většinou poloprofesionály, kteří se opakovaně starají o více dětí najednou a
pěstounskou péči berou jako své poslání, radost i zaměstnání zároveň.

7.3. Právní úprava
Institut pěstounské péče je v současnosti upraven v několika zákonech. Výkon
individuální péče je obsažen v zákoně č.94/1963 Sb. a to až od roku 2000, kdy byl
zrušen zákon č.50/1973 Sb. o pěstounské péči. Do ZOR byly tak vloženy §45a až §45d,
které se týkají podmínek pro výkon pěstounské péče fyzickou osobou. Kolektivní
pěstounská péče je oproti tomu upravena samostatně v zákoně č.359/1999 Sb. OSPOD
v § 44 až §47. V tomto zákoně je dále také upraveno zprostředkování péče §20 až §27 a
odměna pěstouna §46. Ostatní příspěvky, které jsou hrazené ze systému dávek státní
sociální podpory, jsou upraveny odděleně v zákoně č.117/1995 Sb. o státní sociální
podpoře.
V prvé řadě je nutné si uvědomit, že pěstounská péče nemá za cíl nahrazovat či
imitovat vztahy, které jsou typické pro rodiče a jejich potomky a zároveň se chce
vyhnout kolektivní výchově v ústavech. Institut pěstounství stojí na pomezí ústavní
výchovy a osvojení a to z toho důvodu, že pěstounství jako jedna z forem náhradní
rodinné péče, by měla mít vždy přednost před zařazením do ústavní výchovy, na druhé
straně ne každé dítě se podaří osvojit.
Pěstoun by stejně jako osvojitel měl splňovat určité duševní a morální
předpoklady, poskytnout záruku řádné výchovy a osobně o dítě pečovat. Předání dítěte
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do péče je zprostředkováno na základě žádosti budoucího pěstouna. Tato žádost se
všemi potřebnými dokumenty se předává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
který také zároveň vyhledává děti vhodné pro umístění do pěstounské péče. Vlastní
proces zprostředkování však vykonává ministerstvo práce a sociálních věcí, které vede
centrální evidenci jak dětí, tak žadatelů. Pouze ale soud může rozhodnout o svěření
dítěte do pěstounské péče a může ji také zrušit. Zároveň je povinen vyžádat si vyjádření
od orgánu sociálně-právní ochrany o osobě budoucího pěstouna. Procesní otázky
pěstounské péče jsou upraveny v §176 a násl. OSŘ a spadají pod řízení ve věcech péče
soudu o nezletilé. Tento typ řízení patří mezi nesporná a může být tak zahájeno i bez
návrhu. Co se týká společné pěstounské péče, může být podobně jako osvojení
vykonávána pouze manželi.
Jak jsem nastínila již výše, dítě je k pěstounům umístěno vyžaduje-li to jeho
zájem. I přesto, že dítě nežije fakticky ve své rodině, jeho právní vztahy s rodiči nejsou
nijak omezeny nebo ukončeny. Pěstoun tak vykonává pouze přiměřená práva a
povinnosti, nemá ale rodičovskou zodpovědnost. Rodiče tak zůstávají zákonnými
zástupci, mají vyživovací povinnost, ale také mohou nadále spravovat jmění dítěte. Na
druhé straně jak uvádí §45c odst.3 ZOR „
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Kolektivní pěstounská péče se často vykonává v zařízení pro výkon pěstounské
péče, které se zřizují buď v samostatném objektu, nebo v prostorách, které zřizovatel
vybaví jako byt pro rodinu s dětmi (§44 odst.1 ZSPOD). Zřizovatelem je pak ve smyslu
§39 odst.1 písm.e ZSPOD obec nebo kraj, který uzavírá písemnou dohodu o výkonu
pěstounské péče v zařízení s pěstounem.

7.3.1. Předpěstounská péče
Stejně jako u institutu osvojení je i u pěstounství možnost umístit dítě do
předpěstounské péče, která je však v tomto případě pouze fakultativní a záleží tak na
okolnostech konkrétního případu. Předpěstounská péče má v podstatě stejný účel jako
preadopční péče. Cílem je aby umístění dítěte k pěstounům vedlo ke spokojenosti obou
stran a zamezilo se tak útěkům dítěte od pěstounů, špatnému chování dětí a jejich
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celkové nespokojenosti. Úprava předpěstounské péče je zakotvena v §45b odst.2 ZOR:
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7.3.2. Pěstounská péče na přechodnou dobu
V roce 2006 byla právní úprava pěstounství doplněna o nový institut pěstounské
péče na dobu přechodnou. Do zákona o rodině byl vložen nový odstavec (§45a), který
vypočítává důvody, pro které je umístění dítěte do přechodného pěstounství možné.
Institut předpěstounské péče se v tomto případě neaplikuje. Jelikož je dítě umístěno
k pěstounům pouze na omezenou dobu, je i proces umístění podstatně zjednodušen
oproti klasické pěstounské péči, ale výběr vhodných kandidátů naopak podléhá
přísnějším podmínkám. vidence se jmény vhodných pěstounů na přechodnou dobu je
vedena krajským úřadem, žádost o zařazení do této evidence se však podává u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností. O umístění dítěte do přechodného pěstounství
rozhoduje vždy soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany.

7.4. Hmotné zajištění pěstounské péče
Jednotlivé dávky pěstounské péče jsou upraveny v zákoně č.117/1995 Sb. o
státní sociální podpoře, Hlava sedmá, §36 až §43. Mezi tyto dávky patří:


Příspěvek na úhradu potřeb dítěte



Odměna pěstouna



Příspěvek při převzetí dítěte



Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
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V případě předpěstounské péče náleží dle §43 odst.3 ZSSP pěstounské dávky též
pěstounům po dobu trvání této péče. Předpěstounská péče je tedy plně
financovaná státem na rozdíl od preadopční péče, která probíhá na náklady
budoucích osvojitelů.

7.4.1. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Příspěvek tohoto typu náleží nezletilému dítěti, nebo nezaopatřenému dítěti,
které i po dosažení zletilosti stále žije v rodině pěstouna. Za nezaopatřené dítě se pro
účely tohoto zákona považuje dle §11 dítě do skončení povinné školní docházky a poté
dítě do 26. roku věku, pokud se po tuto dobu soustavně připravuje na budoucí povolání,
nebo se naopak nemůže připravovat z důvodu nemoci či úrazu nebo nemůže vykonávat
výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Příspěvek na
úhradu potřeb nezletilého dítěte se vyplácí přímo pěstounovi a po dosažení zletilosti při
splnění výše uvedených podmínek se vyplácí dítěti. Výše příspěvku je závislá na věku
dítěte, a zda se jedná o dítě zdravé či nějak zdravotně postižené (stupeň závislosti).
Tab.: Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 61
Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle věku a
zdravotního stavu dítěte (stupně závislosti dítěte na pomoci jiné osoby) měsíčně
v Kč
Nezaopatřené
dítě ve věku

zdravé dítě

ve stupni

ve stupni

závislosti I

závislosti II

ve stupni
závislosti III
nebo IV

koeficient 2,30 koeficient 2,35 koeficient 2,90 koeficient 3,10
do 6 let
od 6 do 15 let
od 15 do 26 let

61

4 002
4 922
5 635

4 089
5 029
5 758

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece
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5 046
6 206
7 105

5 394
6 634
7 595

7.4.2. Odměna pěstouna
Pěstoun, který má do své péče svěřeno dítě, má nárok na odměnu a to až do
dosažení jeho zletilosti a poté po dobu po kterou zletilé dítě má právo pobírat příspěvky
na úhradu jeho potřeb (viz.výše). Pokud se pěstoun stará o dítě zdravotně postižené
nebo o více dětí najednou má samozřejmě nárok i na vyšší odměnu, zároveň ale také
nesmí být výdělečně činný po dobu celého kalendářního měsíce. Pokud je výkon
pěstounské péče poskytován v zařízeních k tomu určených, řídí se odměna pěstouna
podle §46 ZOR.
Tab.: Odměna pěstouna 62
Výše odměny
pěstouna v Kč
měsíčně
3 410
6 820

Počet dětí v pěstounské péči
1
2
3 nebo
1 závislé na pomoci
jiné osoby ve stupni II, III, IV

18 755

4

20 460

7.4.3. Příspěvek při převzetí dítěte
V tomto případě se jedná o jednorázově poskytnutou částku na jedno dítě a
náležející výhradně pěstounovi, který by za ně měl koupit základní potřebné věci pro
dítě.
Tab.: příspěvek při převzetí dítěte 63
Věk dítěte
do 6 let
6-15 let
15 - 26 let

Příspěvek při převzetí
dítěte v Kč
8 000
9 000
10 000

62
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7.4.4. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
Pěstoun, který má ve své péči nejméně čtyři děti, má nárok na zakoupení
motorového vozidla, které však není oprávněn používat pro svoji výdělečnou činnost.
Výše příspěvku činí 70% z pořizovací ceny vozidla, ale nesmí překročit částku 100 000.
Příspěvek může být pěstounovi poskytnut předem i po uskutečněné koupi. Pěstoun je
v každém případě povinen prokázat koupi vozidla, a pokud peníze nepoužil, musí je
následně vrátit.
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8. Svěření do výchovy jiné fyzické osoby (§45 ZOR)
Tento institut patřící mezi formy náhradní rodinné výchovy umožňuje svěřit dítě
do výchovy jiné osoby než rodičů a to na základě rozhodnutí soudu. Důvody pro které
může být dítě umístěno do této péče, mohou být jak subjektivní povahy, tak i objektivní.
Překážky, které brání rodičům osobně pečovat o dítě a mít ho tak ve vlastní výchově,
jsou většinou krátkodobější. Pokud by se totiž jednalo o dlouhodobé důvody, bylo by na
místě uvažovat spíše o určení pěstounské péče.
Hlavním znakem svěření dítěte k jiné fyzické osobě je, že se právní vztah mezi
rodiči a dětmi nemění a zůstává zachován. Rodiče tak zůstávají stále zákonnými
zástupci dítěte a mají vůči dítěti i nadále vyživovací povinnost. Dítěti se tak mění pouze
rodinné prostředí, ve kterém mu bude poskytována výchova. Na druhé straně by soud
měl vždy dát přednost příbuznému jako jiné fyzické osobě poskytující péči dítěti.
Příbuzná osoba je vhodnější nejen z důvodů blízkého kontaktu a vztahu s dítětem, ale i
v možnosti zachování stejného výchovného prostředí. V každém případě osoba, které je
dítě svěřeno musí poskytovat dostatečnou záruku k jeho řádné výchově (§45 ZOR).
Dítě může být také svěřeno do společné péče manželů, tedy dvou fyzických osob
a oba s tím musí vyslovit souhlas. Výjimka z poskytnutí souhlasu platí v případě, že
jeden z manželů pozbyl způsobilosti k právním úkonům, nebo je získání souhlasu velmi
obtížné.
Na rozdíl od osvojení a pěstounské péče nemá tento institut přesně stanovený
rozsah práv a povinností mezi fyzickou osobou a dítětem. Záleží tak na uvážení soudu a
jeho rozhodnutí, jak tento právní vztah vymezí a jak určí rozsah práv a povinností.
Nesmí však rodiče zbavit jejich vyživovací povinnosti a převést ji na jinou fyzickou
osobu a to samé platí v případě rodičovské zodpovědnosti. Proto záležitosti týkající se
dítěte, ke kterým je jiná fyzická osoba odpovědná, jsou pouze běžného charakteru a
plynoucí z osobního charakteru péče o dítě.
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Závěr
Svou diplomovou práci jsem zaměřila na vymezení možných řešení při péči o
nechtěné děti, které nabízí český právní řád. V každé kapitole věnované konkrétnímu
řešení problematiky nechtěných dětí popisuji základní právní úpravu a problematiku
s tím spojenou.
Dítě, které se stane nechtěným ze strany svých rodičů, si tento status nevybírá, a
proto je velmi důležité, aby v takovém případě stát garantoval určitý systém náhradní
výchovy a péče o tyto děti. Tento systém nabízí poměrně rozmanité způsoby řešení. Na
druhé straně celková provázanost tohoto systému není dokonalá.
I přes moderní dobu, ve které se současná společnost nachází, stále je mezi námi
mnoho dětí žijících v ústavních zařízeních. Souhlasím s tím, že děti, které nemohou
prožít dětství ve vlastní rodině, by měly být přednostně umístěny do náhradní rodinné
péče a teprve pokud to není možné do ústavní výchovy. To samozřejmě vyžaduje
zkvalitnění náhradní rodinné péče jako takové. Tím mám na mysli především důkladný
výběr osob, které se rozhodnou pro osvojení dítěte a zároveň urychlení celého procesu.
Jelikož ale osvojení znamená podstatný zásah do právního postavení dítěte, nelze
očekávat, že bychom se touto cestou mohli postarat o většinu nechtěných dětí, nehledě
na to, že ne vždy je to možné. Proto by zásadní postavení měla zaujmout pěstounská
péče. Hlavní důraz by se měl klást na výběr osob, které jsou svými morálními
předpoklady vhodné pro pěstounství. Domnívám se, že tento požadavek je klíčový a lze
tedy pomýšlet i na větší profesionalitu a odbornost při přípravě na toto poslání. Záměrně
jsem neuvedla termín povolání, jelikož si myslím, že hlavním důvodem, proč se osoba
rozhodne poskytovat pěstounskou péči je láska k dětem a potřeba pomáhat, nikoli
odměna pěstouna.
Nelze očekávat, že každé dítě se podaří umístit do náhradní rodinné péče. Mezi
tyto děti bohužel patří děti jiného etnika, děti zdravotně postižené a děti vyššího věku.
Proto si myslím, že jak kojenecké ústavy, tak dětské domovy a další typy zařízení
ústavní výchovy mají v našem právním řádu své místo. Počet ústavů a počet dětí v nich
umístěných by se však do budoucna měl podstatně snížit.
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Seznam zkratek
FOD

Fond ohrožených dětí

Listina

Zákon č.2/1992 Sb., Listina základních práv a svobod

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany

OSŘ

zákon č. 99/1963 Sb. o občanském soudním řízení, ve znění
pozdějších předpisů

PP

Pěstounská péče

Úmluva

Úmluva o právech dítěte, sdělení Ministerstva zahraničních věcí
č.104/1991 Sb.

Úřad

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dítěte

Ústava

zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky

ZOM

zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZPZL

zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

ZOR

zákon č.94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů

ZSPOD

zákon č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů
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Seznam příloh
Příloha č.1 – seznam babyboxů64

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Instituce
GynCentrum Hloubětín
Nemocnice Milosrdných bratří Brno
Fakultní nemocnice Olomouc
Nemocnice Kadaň
Krajská nemocnice T. Bati
Nemocnice Pelhřimov
Orlickoústecká nemocnice
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Nemocnice Sokolov
Krajská nemocnice Liberec
Pardubická krajská nemocnice
Oblastní nemocnice Kladno
Oblastní nemocnice Příbram
Nemocnice ve Frýdku-Místku
Městská nemocnice Ostrava
Slezská nemocnice Opava
Nemocnice Chomutov
Oblastní nemocnice Kolín
Nemocnice Jindřichův Hradec
Šumperská nemocnice
Oblastní nemocnice Náchod
Nemocnice Strakonice
Klatovská nemocnice
Nemocnice Teplice
Nemocnice Nymburk
Kroměřížská nemocnice
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Nemocnice Jihlava
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Nemocnice s poliklinikou Mělník
Nemocnice Písek
Nemocnice Přerov

http://www.babybox.cz/?p=statistiky
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Datum
otevření
1.6.2005
3.11.2005
5.12.2006
1.6.2007
6.12.2007
21.12.2007
7.3.2008
1.5.2008
1.6.2008
27.6.2008
29.7.2008
26.8.2008
19.9.2008
7.11.2008
7.11.2008
7.11.2008
19.11.2008
5.12.2008
23.12.2008
19.1.2009
6.2.2009
23.3.2009
15.4.2009
28.5.2009
2.6.2009
29.7.2009
18.8.2009
20.9.2009
25.10.2009
4.11.2009
11.1.2010
10.2.2010

Počet
dětí
17
10
3
2
1
0
1
3
1
2
1
3
3
1
6
1
0
2
1
3
0
1
0
1
0
0
1
2
2
0
1
0

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Úřad městské části Praha 2
Nemocnice Třebíč
Nemocnice Děčín
Nemocnice Jablonec nad Nisou
Úřad městské části Praha 6
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Městská nemocnice Litoměřice
Nemocnice TGM Hodonín
Nemocnice Most
Nemocnice Slaný
Poliklinika Denisovo nábřeží Plzeň
Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka
Almeda a. s., Městská nemocnice v Neratovicích
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého
kraje
Nemocnice Cheb
Karlovarská krajská nemocnice
Nemocnice Český Krumlov
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

6.3.2010
19.3.2010
12.4.2010
1.6.2010
29.7.2010
25.8.2010
19.9.2010
28.10.2010
5.12.2010
3.2.2011
8.3.2011
1.6.2011
12.9.2011

0
0
1
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0

19.9.2011

0

20.12.2011
9.2.2012
8.3.2012
25.4.2012

0
0
0
0

Příloha č.2 – sdělení MPSV
MPSV vydalo metodiku pro případy dětí odložených do babyboxů (16.3.2006)
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v rámci své působnosti
metodický pokyn pro orgány sociálně-právní ochrany (krajské a obecní úřady a obecní
úřady obcí s rozšířenou působností), kterým stanoví jejich postup v případě dětí
odložených do babyboxů. Dokument zašle v nejbližší době výše uvedeným orgánům
sociálně-právní ochrany a také dalším subjektům, které zřídily a provozují babyboxy,
nestátním subjektům poskytujícím okamžitou péči ohroženým dětem, Ministerstvu
zdravotnictví a Ministerstvu spravedlnosti.
Babyboxy existují v České republice od loňského roku. Dne 1. 6. 2005 byl
zprovozněn vůbec první babybox v ČR v GynCentru v Praze a 9. 11. 2005 pak v
brněnské nemocnici Milosrdných bratří. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou
záležitost, MPSV také materiál, kterým nastoluje určitá pravidla v rámci své
kompetence, v případě potřeby dále upraví. Cílem metodického pokynu je především
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zajistit, aby se odložené děti co nejrychleji vrátily do vlastní rodiny nebo aby pro ně
příslušné orgány našly v co nejkratší době rodinu náhradní.
Pokud rodič odloží dítě do babyboxu, musí být miminko okamžitě převezeno do
zdravotnického zařízení a to mu musí poskytnout odpovídající zdravotní péči.
Zdravotnické zařízení je zároveň povinno o odloženém dítěti neprodleně informovat
místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Pokud není totožnost dítěte známá, bude případ spadat do kompetence místně
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu, v jehož
obvodu je babybox, do kterého bylo dítě odloženo.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí zváží konkrétní situaci, zdravotní stav a věk dítěte a
na základě zjištění podá podnět nebo návrh soudu na předběžné opatření, kterým se dítě
svěřuje do péče fyzické osoby (např. žadatele o osvojení nebo pěstounskou péči
zařazeného do evidence žadatelů, příbuzné osoby, apod.) nebo zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc či kojeneckého ústavu. Soud také ustanoví dítěti
poručníka. Zdravotnické zařízení, do kterého bylo dítě po umístění do babyboxu
převezeno, provede všechna zdravotní vyšetření, která jsou nutná k založení do
zdravotní dokumentace dítěte.
Pokud nic nebrání tomu, aby mohlo být dítě umístěno do náhradní rodinné péče,
vyhledá příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí z evidence prověřených žadatelů o
osvojení a pěstounskou péči vhodné žadatele a následně je zkontaktuje, provede s nimi
pohovor a upozorní je na skutečnosti vyplývající ze zdravotnické a jiné dokumentace
dítěte, na případnou absenci některých vyšetření, na možná rizika z toho plynoucí. Také
je právně poučí o specifičnosti situace, kdy například rodiče dítěte dosud nevyjádřili
souhlas s osvojením a ani soud zatím neurčil nezájem o dítě, a o možnosti vrácení dítěte
biologickým rodičům v případě, že by se o ně přihlásili.
Pokud je totožnost dítěte známá (např. byl přiložen rodný list dítěte, matka kontaktovala
příslušné orgány sociálně-právní ochrany, zdravotnické zařízení či jiný subjekt a
„identifikovala“ dítě), bude celou záležitost řešit příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností a obecní úřad podle trvalého pobytu dítěte.
Příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí vždy nejdříve zkontaktuje rodiče dítěte a
nabídne jim spolupráci při řešení nepříznivé situace, ve které se rodina nachází. Zajistí
rodičům dítěte veškerou možnou pomoc a podporu v případě, že se rozhodnou dítě si
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ponechat. V případě, že nebude možné zajistit návrat dítěte do jeho vlastní rodiny, zvolí
příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí další postup vzhledem k možné
perspektivě dítěte a jeho rodiny. Především se pokusí zajistit souhlas obou rodičů s
osvojením. Pokud rodiče souhlasit nebudou a zároveň nebudou o dítě projevovat zájem
po dobu stanovenou zákonem o rodině, podnikne orgán sociálně-právní ochrany dětí
takové kroky, aby se dítě v co nejkratším čase ocitlo ve vhodné náhradní rodině.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV

Příloha č.3 – stanovisko Ústavu státu a práva
Posudek Ústavu státu a práva (22.1.2005)
ÚSTAV STÁTU A PRÁVA
AKAD MI V D Č SKÉ R PUBLIK
Věc: Stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky: Čj. 10/05/ST
Nadační fond pro odložené děti Statim, jehož účelem je zřizování a provoz
schránek pro odložené děti, jakož i podpora všech činností s tím spojených, se obrátil na
Akademii věd České republiky, Ústav státu a práva, se žádostí o vyjádření k jediné
otázce:
Zda realizace účelu Nadačního fondu pro odložené děti STATIM může být
posuzována tak, že je v rozporu s právem.
Podle údajů vyplývajících ze žádosti nadačního fondu byla vedena široká
odborná diskuze v oblastech medicínských oborů i v oblastech právních, z níž
vyplynulo, že ze všech dotčených medicínských hledisek je zřízení a provoz schránek
zcela jednoznačně ku prospěchu těchto dětí a experty působícími v oblasti medicíny
bylo jejich zřízení doporučováno.
Dotaz na akademii věd byl položen Statimem z toho důvodu, že zúčastnění
právní experti nedospěli k jednoznačnému závěru, zda realizace účelu fondu je či není v
rozporu s právem.
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K posouzení uvedené otázky byla Ústavu státu a práva Akademie věd ČR,
předložena stanoviska vypracovaná:
Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze,
Ministerstvem zdravotnictví ČR,
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
I. lékařskou fakultou UK v Praze, Ústavem sociální medicíny a veřejného
zdravotnictví,
JUDr. Zdeňkem Šámalem, soudcem Nejvyššího soudu České republiky,
JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní Fondu ohrožených dětí,
JUDr. Jiřím Starečkem, soudcem Vrchního soudu v Praze,
Doc. MUDr. Richardem Plavkou, CSc., primářem neonatologického oddělení
VFN a 1. LFUK,
Prof. MUDr. Jaroslavem Živným, DrSc.
Základní teoretická úvaha spočívá v tom, zda pro činnost související se
zřizováním a provozem schránek pro odložené děti, která je vedena snahou Statimu
odvrátit život ohrožující důsledky po porodu odkládaných dětí, je třeba speciální právní
úpravy.
K tomu je třeba si uvědomit zejména to, že moderní občanská společnost je
založena na principu občanské solidarity a angažovanosti ve všech oblastech života a
může být naplňována nejen činností státních institucí, ale i nestátních uskupení
nejrůznějších právních forem a také jednotlivých osob. Právo je třeba vnímat v souladu
s touto úvahou jako prostředek k naplňování tohoto cíle.
Ve společnosti je takto vyvíjena řada činností, zejména v oblastech sociálních,
(např. pomoc přestárlým lidem nebo jiným osobám v nouzi, různé formy sponzorování,
činnost přispívající k rozvoji sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit, a mnoho
dalších), které nejsou speciálně upraveny právem, a které přesto nejsou z tohoto důvodu
vnímány jako protiprávní. Je tedy třeba zaměřit se na otázku, zda posuzovaná činnost je
či není v rozporu s konkrétními právními normami, neboť pouze ze skutečnosti, že
neexistuje právní úprava zaměřená právě na tuto činnost, nemůže být vyvozována úvaha
o její protiprávnosti.
Na základě předložených stanovisek je nutno námitky o případném rozporu s
právem posuzovat především z hlediska rozporu s mezinárodně právní úpravou,
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zejména Úmluvou o právech dítěte a

vropskou úmluvou o výkonu práv dětí, dále z

hlediska možné trestní odpovědnosti a z hlediska kogentních ustanovení sociálněprávních předpisů.
Podle ustanovení čl. 7 Úmluvy o právech dítěte, má každé dítě od narození
právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče
a právo na jejich péči. Argument spočívající v porušení tohoto článku jistě obstojí,
neboť dítě odložené krátce po narození nemá možnost získat poznatky o svém
genetickém původu. Vzhledem ke znění zmíněného čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech
dítěte je však třeba se přiklonit ke stanovisku, že umístění dítěte do této schránky
předpokládá zvýšenou možnost zachování jeho života a zdraví. Právo dítěte na život je
jednoznačně převažujícím hlediskem, pokud by mělo stát proti jeho právu znát své
rodiče a právu na jejich péči.
Ústav státu a práva Akademie věd ČR nespatřuje v naplnění činnosti Fondu pro
odložené děti STATIM možné znaky trestného činu opuštění dítěte podle § 212
trestního zákona. Podle znění citovaného právního předpisu se uvedeného trestného
činu dopustí ten, kdo „opustí dítě, o které má povinnost pečovat, a které si samo nemůže
opatřit pomoc, a vystaví je tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví“. Odložení
dítěte do speciální schránky a jeho předání zdravotnickému zařízení nenaplňuje znaky
uvedeného trestného činu, neboť takovým jednáním nedojde k zákonem předpokládané
újmě, spočívající v tom, že dítě bude vydáno v nebezpečí smrti nebo ohrožení zdraví.
Lze dovodit, že osoba, která by dítě do schránky předala, se nedopustí uvedeného
trestného činu, neboť by jejím jednáním nebyla naplněna ani objektivní, ani subjektivní
stránka tohoto trestného činu.
Poslední oblastí, v níž by mohlo dojít k rozporu s právními předpisy, je oblast
sociálně-právní. Nadační fond pro odložené děti STATIM zřízením a provozováním
schránek, převážně zajišťováním technických a finančních záležitostí, nevykonává
činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí, jak ji vymezuje zák. č. 359/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, ani sociálně-právní činnost v jiném směru. Činnost fondu má
být zaměřena pouze na vytvoření prostoru a jeho vybavení pro umístění odloženého
dítěte, v němž budou zajištěny hygienické podmínky, bezpečnost dítěte proti zásahům
třetích osob a návaznost na rychlá další opatření.
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Všechny orgány, které se na řešení této životní situace dítěte následně budou
podílet, jsou povinny nadále respektovat platné právní předpisy, tedy zajištění práva
dítěte na okamžitou registraci podle zák. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení,
ve znění pozdějších předpisů, jeho právo na sociálně-právní ochranu podle zák. č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a konečně
právo na veškerou soudní ochranu podle příslušných ustanovení zákona o rodině č.
94/1963 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.

V Praze dne 27. ledna 2005
JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
ředitel ústavu

Příloha č.4 – sdělení ministerstva zdravotnictví

POSTUP ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ
PÉČE SOUVISEJÍCÍ S UTAJENÝM PORODEM

ZN.: 36306/2004/OZP
REF.: MUDr. Iva Truellová, tel. 22497 linka 2351

K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení v souvislosti s
účinností zákona č. 422/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
vydává Ministerstvo zdravotnictví tento metodický pokyn:

69

Poskytování zdravotní péče související s utajeným porodem a způsob úhrady této
péče z veřejného zdravotního pojištění
Čl. 1
Z dikce výše uvedeného zákona vyplývá, že utajovaným údajem je pouze jméno,
příjmení, datum narození matky a datum porodu, a že ochrana dat se nevztahuje na
registrační číslo pojištěnce a číslo ( resp. název ) příslušné zdravotní pojišťovny. Právní
odpovědnost matky za dítě zůstává v případě utajeného porodu zachována, a to do doby
případného osvojení dítěte. Dítě z utajeného porodu proto nemá status „nalezence“.
Čl. 2
Příslušné zdravotnické zařízení, které poskytne zdravotní péči související
s utajeným porodem, má možnost vyúčtovat tuto péči zdravotní pojišťovně podle
sdělení rodičky, která písemně uvede své registrační číslo pojištěnce a číslo ( resp.
název) příslušné zdravotní pojišťovny. Pokud rodička nebude ochotna nebo schopna
tyto údaje sdělit, bude zdravotnické zařízení postupovat vůči rodičce jako vůči
samoplátkyni bez úhrady této péče ze zdravotního pojištění.
Čl. 3
Stejným způsobem bude vyúčtována zdravotní péče poskytovaná novorozenému
dítěti – tedy přes registrační číslo matky – pojištěnkyně.
Bude-li tedy zdravotnickým zařízením předložena zdravotní pojišťovně
k proplacení úhrada za poskytnutí zdravotní péče související s utajeným porodem, která
bude přiřaditelná k příslušnému (a zdravotnickým zařízením ověřenému) registračnímu
číslu pojištěnkyně, má takové zdravotnické zařízení nárok na úhradu této péče
z veřejného zdravotního pojištění za stejných podmínek jako u ostatních porodů.

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., v. r.
ministryně zdravotnictví
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Resume
The primary focus of these theses is issue of unwanted children and possible
solution which is allowed by Czech law. Definition of the term unwanted child is not
simple. The child can become unwanted even before his birth (for example in case of
unwanted pregnancy) or during his childhood which is more common. For purpose of
these theses child is considered a person who is under the age of eighteen. This is also
supported by The European Constitution of the right of the child. Among the solutions
of the issue of unwanted children I included the possibility of legal abandonment of the
newborn after birth and issue of babyboxes. Both of the institutions focus on the
newborn and their mothers. If the mother decides to postponement of the newborn after
birth and the same time she wants to conceal her identity she can choose concealed birth
or discrete birth. In the chapter describing the babyboxes I focused on legal issue of this
institution and basic questions related to the problems of the babybox. This institute has
many opponents and patrons from the professionals or general public. The following
four chapters describe surrogate children care which is providing a solution for the
unwanted child not only after birth but also during childhood. Legislation of
institutional care when child is placed in different institutions is under responsibility of
3 Ministries. These institutions includes wet-nurses and orphanages for children under
three years, children´s home, homes for children with school, department of diagnostic
and sanitary facilities for disabled persons. Adoption, foster care and institute of
custody of another individual are forms of surrogate family care which should have
priority before institutional care. In this case the child is placed in substitutional family
which is trying to simulate the real family. These institutions includes wet-nurses and
orphanages for children under three years, children´s home, homes for children with
school, department of diagnostic and sanitary facilities for disabled persons.

75

Název diplomové práce v anglickém jazyce
Institutional solutions of the problem of unwanted children

Seznam klíčových slov a jejich překlad do anglického jazyka
Nechtěné děti - unwanted children
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