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JE ZÁJEM A PROSPĚCH DÍTĚTE JEŠTĚ STÁLE HLAVNÍM HLEDISKEM 

PŘI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE? 

 
František Schneiberg 

 
Abstrakt 
Autor se na základě zkušeností z činnosti v poradních sborech pro náhradní rodinnou péči zamýšlí 
nad současnými trendy, kdy se zprostředkování náhradní rodinné péče posunuje stále více do 
úřední roviny. Nejsou respektovány názory odborníků, například pediatrů, kteří bývají nařčeni 
z toho, že problematiku náhradní rodinné péče příliš medikalizují. A to přesto, že zdravotní stav 
dětí, navrhovaných do náhradní rodinné péče, se spíše zhoršuje, přibývá dětí s vážnými 
pozitivními nálezy (např. aktivní forma hepatitidy). Do evidence schválených žadatelů o NRP se 
dostanou téměř všichni, úředníci se bojí někoho označit za nevhodného, aby se dotyčná osoba 
neodvolala či si nestěžovala.  Situace se může ještě zhoršit v budoucnu, budou-li profesionální 
 pěstouni (tj. pěstouni na přechodnou dobu) přijímat jakékoliv dítě pouze na základě rozhodnutí 
soudu bez posouzení odborníků či poradního sboru. Není rovněž dořešena situace, kdo bude 
provádět lékařské a psychologické vyšetření dítěte, a jak se bude příslušná informace předávat 
novým rodičům, půjde-li dítě z profesionální pěstounské péče např. do osvojení. Není jasné, kdo 
připraví dítě na odchod z jedné rodiny do druhé. V rámci přechodné pěstounské péče hrozí dětem 
časté střídání rodin. To vše jde proti zájmu dítěte. 
 
Klíčová slova: zprostředkování náhradní rodinné péče, prospěch dítěte, pěstounská péče na 
přechodnou dobu 
 

ARE THE INTEREST AND WELFARE OF THE CHILD STILL MAJOR 
CONSIDERATIONS IN THE PROCUREMENT OF SUBSTITUTE FAMILY CARE? 
 
Abstract 
Building on experiences in the Advisory Councils for foster care, the author reflects on current 
trends where mediation is increasingly shifting to an official level. Experts' opinions are not 
respected, pediatricians, for example, allegedly medicalize the problem of substitute family care 
etc. Although health problems of children suggested for substitute family care are more and more 
serious and the number of children with serious positive findings on examination (such as active 
hepatitis etc.) is increasing. Nearly all applications for registration as a substitute family care 
candidates are accepted − magistrates are afraid to evaluate someone as unsuitable because they 
fear that such person may make a protest and/or complaint. The situation may get even worse in 
the future if professional foster parents (e.g. foster care on a temporary basis) will accept children 
only on the basis of court´s judgment on placing a child in foster care without experts´ or an 
advisory board opinion. Moreover, it is not clear who will carry out medical and psychological 
examination of children and how this information will be communicated to new parents in a 
situation when a child goes from professional foster parents to adoptive parents. It is also not clear 
who will prepare a child for transition from one family to a new one. In case of foster care on a 
temporary basis there is also the risk that a child will repeatedly change families. All this goes 
against the best interests of the child. 
 
Keywords: procurement of substitute family care, child ´s welfare, short-term foster care 
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Nerad bych se mýlil, ale věřím, že ještě stále platí přísloví „Jiný kraj, jiný mrav.“ Pokud by 
tomu tak nebylo, pak by se před námi rozevřel poněkud tristní obraz systému 
zprostředkování náhradní rodinné péče. Vycházím totiž ze zkušeností ve Středočeském 
kraji a v Praze, kde jsem v prvém případě byl dlouholetým, a v druhém případě stále ještě 
jsem – již několik let – členem poradního sboru pro náhradní rodinnou péči. Ale po 
pořádku. 
 
Vždy jsem se od svých velkých vzorů a učitelů, zejména prof. Dunovského a prof. 
Matějčka, učil, že výběr a „spárování“ dětí a náhradních rodičů má vycházet ze tří 
zásadních kritérií či principů. Toto se také snažím předávat dál při svých přednáškách jak 
pro studenty medicíny, tak v postgraduálním vzdělávání. 
 

1. Hledáme rodiče pro dítě, ne naopak. 
2. Noví rodiče musí dítě bezvýhradně přijmout. 
3. Péče o novou rodinu nekončí vytvořením nového svazku. 

 
Nicméně současná praxe, tak, jak se jí mohu účastnit, se od těchto principů začíná stále 
více vzdalovat. A to nejen snad díky nechuti, neumění, nejistotě příslušných pracovníků 
státní správy, ale též bohužel i kvůli novým metodickým pokynům, vyhláškám a v případě 
novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí i špatným zákonům. V dalším textu se 
pokusím současnou situaci popsat a uvést i některé kasuistiky. 
 
Začnu u parlamentem schválené novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Jádrem 
novely je možnost vzniku přechodné pěstounské péče. Zákon předpokládá, že budou 
existovat tzv. osoby v evidenci, tedy pěstouni, kteří budou pobírat plat, i když nebudou mít 
zrovna v péči žádné dítě, a budou připraveni a vlastně povinni jakékoliv dítě přijmout. Tím 
jsou samozřejmě porušeny oba první principy. Je tady rodič, který je placen a musí dostat 
dítě, a nevadí, že to dítě nebude bezvýhradně přijato, protože to je podle zastánců zákona 
a jeho myšlenek jedno. Jde přece o profesionální pěstouny, kteří by neměli navazovat ani 
citový kontakt s dítětem a musejí počítat s tím, že je to dočasný pobyt a dítě mohou převzít 
zpět vlastní rodiče, nebo půjde do trvalé pěstounské péče či bude osvojeno. Co to ale dělá 
s dítětem? Přechodná pěstounská péče je časově limitována, to znamená, že se 
předpokládá, že dítě bude automaticky střídat výchovné prostředí. Lze jen doufat, že se 
nenaplní scénáře „anglického modelu“, kdy dítě vystřídá během dětství 10 – 15 rodin. 
 
Myšlenky třetího principu nebyly nikdy zcela naplněny. Ale přece jen v některých krajích 
vzniklo postupně specializované poradenství. Průkopníkem byl Středočeský kraj 
s Poradnou pro náhradní rodinnou péči, která však byla před několika lety zrušena, a tak 
nadále suplují takové poradenství velmi často dětská zařízení se svým odborným 
personálem. Novela zákona počítá se sítí poradenství, tedy služeb, zejména pro pěstouny. 
Nejsem velký optimista a nevím, zda to bude fungovat, zvláště dnes, v době obecného 
šetření.  
 
V Praze i ve Středočeském kraji máme již první zkušenosti s přechodnými 
(profesionálními) pěstouny. Co chtějí? Chtějí především pečovat krátkodobě o novorozené 
děti, nikoliv o žádné děti starší, kde by to bylo, myslím, mnohem spíše indikováno. Jaké 
chtějí služby? Především respitní péči. Ano, skutečně. V praxi to vypadá tak, že 
převezmou rovnou z porodnice novorozené dítě, určené k adopci, o které by mohli 
pečovat asi 6 týdnů až 2 měsíce. V té době však žádají cca 14 dní úlevové péče. Kde? 
Nejspíš v některém zařízení, které chce Ministerstvo práce a sociálních věcí zrušit.  
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Nicméně se již stalo, že došlo k právním nejasnostem a dítě bylo u těchto přechodných 
pěstounů zhruba 13 měsíců. Tam nepochybně již nějaké vztahy navázalo, a když pak 
poradní sbor vybral definitivní žadatele o osvojení, divili se příslušné pracovnice krajského 
úřadu, jaký v tom vidím problém. „No tak to dítě osvojitelům prostě předají.“ Má námitka, 
že dítě má ale vytvořeny nějaké vazby, a že asi není připraveno na automatické předání 
do nové rodiny, a že asi ani osvojitelé nejsou připraveni na to, že nebudou přijímat dítě ze 
zařízení, ale dítě fixované v rodině, byla odmítnuta – že až přijdou oba páry na úřad, že jim 
to vysvětlí. Kde je potom zájem a prospěch dítěte? 
 
V souvislosti s přechodnou péčí o novorozené děti, která je mimochodem zbytečná, 
protože se daří novorozené děti, pokud jsou právně volné, rychle předávat do osvojení i ze 
zařízení, vyvstává celá řada dalších problémů, které zatím nikdo nehodlá řešit.  
 
V rámci přechodné pěstounské péče není vůbec dořešena otázka předávání dětí do další 
nové rodiny, osvojitelské či pěstounské. Dosud se děti předávaly hlavně ze zařízení, kam 
se vybraní žadatelé o osvojení přišli na dítě podívat, pozorovali ho, příště si ho vzali na 
procházku v areálu, pak třeba na propustku domů na víkend, a teprve poté definitivně do 
své péče. Bude toto možné, až budou přebírat dítě přímo z rodiny přechodných pěstounů? 
Budou noví rodiče přechodné pěstouny navštěvovat, hrát si u nich s dítětem, seznamovat 
se s ním atd.? To už vůbec nedomýšlím situaci, kdyby mělo jít o mezinárodní osvojení, 
kdy zahraniční osvojitelé se musí 14 dní seznamovat s dítětem. Domnívám se, že takto to 
fungovat nebude. Přitom převzetí dítěte vyžaduje přípravu, adaptaci a postupný přechod, 
aby to nebyl šok pro nové rodiče, ani pro dítě.  
 
Kdo bude vypracovávat podrobnou zprávu o zdravotním stavu a vývoji dítěte, kterou 
dosud dělali lékaři a psychologové v zařízení, a která je důležitým podkladem pro 
rozhodování poradních sborů při vybírání vhodných rodičů k dítěti? Obávám se, že 
praktický lékař pro děti a dorost, který má dost jiných povinností, pokud to nebude mít 
zaplaceno, takový posudek dělat nebude. Mají mu ho platit přechodní pěstouni nebo 
osvojitelé? Mám pochybnosti i o tom, že by přechodní pěstouni vyhledávali za účelem 
takové zprávy nějakého psychologa.  
 
Je otázkou, zda praktický lékař pro děti a dorost bude ochoten dítě v přechodné péči 
vůbec registrovat, když bude vědět, že ho bude mít v péči na dobu měsíce či dvou. Pokud 
ho zaregistruje a dítě půjde za měsíc např. k osvojitelům, jejich praktický lékař pro děti a 
dorost ho nebude moci zaregistrovat, protože registrující praktický lékař se smí měnit jen 
jednou za 3 měsíce. To vše jsou nevyřešené otázky. A hrozí ohrožení zdravotní péče o 
malého kojence. 
 
Kdo bude novým rodičům (osvojitelům) podávat zprávu o vývoji a zdravotním stavu dítěte? 
Dosud to činili pracovníci zařízení. Půjde-li dítě z rodiny do rodiny, kdo to bude dělat? 
Takové informace nemůže předávat laik, který význam různých diagnóz neumí zhodnotit. 
Bude to praktický lékař pro děti a dorost? Bude ochoten se na tom podílet?  
 
Jsem pamětník, a proto si vzpomínám na snahu, aby zprostředkování náhradní rodinné 
péče nebyl jen úřední formální akt, ale aby se na něm podíleli odborníci, kteří jsou schopni 
vyslovit zdravotní i vývojovou prognózu dítěte, což jsou základní informace, které si 
budoucí noví rodiče, ať už pěstouni či osvojitelé, žádají. Také úsilí o řádné vyšetření 
potenciálních žadatelů o náhradní rodinnou péči a jejich příprava nebyly dříve 
samozřejmostí.  
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Konečně ustanovení poradních sborů pro náhradní rodinnou péči při krajských úřadech 
mělo dát možnost objektivního zhodnocení jak potenciálu nových rodičů, tak dítěte, a 
vybrat tak nejvhodnější žadatele, kteří v duchu zmíněného principu dítě bezvýhradně 
přijmou. Již zmíněná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí počítá s poradními 
sbory jako spíše s výjimečnou záležitostí. Takže úřední přístup k zprostředkování náhradní 
rodinné péče asi zvítězí. 
 
To jen dokumentuje mé současné poznání, že odbornost, zkušenosti a vybudovaný 
systém poradních sborů začíná být jakýmsi nežádoucím balastem, který zprostředkování 
náhradní rodinné péče jen komplikuje. My pediatři celou záležitost zbytečně 
medikalizujeme, když upozorňujeme na zdravotní rizika toho kterého dítěte. Vždyť dítě se 
zdravotním problémem se může narodit každému. To je však hluboké nepochopení 
smyslu náhradní rodinné péče. Je rozdíl, zda mám vlastní dítě se zdravotním handicapem 
nebo takové dítě přijímám do osvojení či pěstounské péče. Pokud jsem se všemi riziky 
srozuměn, pak nic nebrání tomu, aby dítě bylo bezvýhradně přijato. Psychologům je pak 
vytýkáno, že zbytečně dramatizují závěry vyšetření vývojového stupně, v nové rodině dítě 
vše dožene. Vždycky? A co když ne? 
 
Je třeba podotknout, že zdravotní stav dětí, vhodných do osvojení, se nijak v průběhu let 
nezlepšuje, spíš naopak. Každé třetí dítě v Praze, jdoucí do osvojení, má v anamnéze 
drogovou problematiku matky, což se odráží v pozitivních nálezech protilátek i aktivní 
formě hepatitid a podobně.  
 
Tady stojí za zaznamenání pozoruhodný výrok jedné vedoucí pracovnice na úseku 
náhradní rodinné péče. „Vy s těmi zdravotními a psychologickými vyšetřeními naděláte. Až 
kojenecké ústavy zruší, bude pokoj!“ Jiný její výrok jako odpověď na můj dotaz, kdo bude 
informovat osvojitele o zdravotním stavu dítěte, které k nim půjde z  přechodné 
pěstounské péče: „No, paní H. (přechodná pěstounka), říkala, že je zdravé.“ 
 
Nejde však jen o problémy, související s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a 
zavedením přechodné (profesionální) pěstounské péče. Různé metodické pokyny a 
kontroly nadřízených pracovníků z MPSV znejišťují i pracovnice krajských úřadů. Tak se 
vlastně dochází k závěru, že žádné žadatele o náhradní rodinnou péči nelze odmítnout, 
protože pokud se odvolají na MPSV, bude jim vyhověno a dítě stejně dostanou. Dokonce 
je údajně přichystán metodický pokyn, že nelze zamítnout žadatele z důvodů jejich 
špatného zdravotního stavu. I oni mají právo dostat dítě. Ale co dítě, které záhy osiří, nebo 
se bude v dalším životě starat o těžce invalidního rodiče, ač mohlo s jinými rodiči 
sportovat, jezdit na hory atd.? A tak dostali do osvojení dítě žadatelé, kde paní trpí III. 
stupněm plicní hypertenze, což prognosticky znamená, že pokud se nedočká včas 
transplantace srdce a plic, může zemřít, či žadatelé, kde muž je upoután s těžkým 
degenerativním onemocněním CNS na invalidní vozík, stav se průběžně zhoršuje, je 
schopen již pouze pohybu hlavou. Lidsky je mi těchto lidí samozřejmě velmi líto, ale mám-
li hájit zájem dítěte, pak jednoznačně hlasuji pro zdravé rodiče. 
 
Proč potom jsou žadatelé podrobně vyšetřováni, proč se vyjadřuje posudkový lékař, proč 
má poradní sbor vybírat nejvhodnější pár? Pravda, v poradním sboru se hlasuje a každý 
člen může být přehlasován, nicméně z počátku uvedené zásady by měly závazné pro 
všechny. Chápu však do jisté míry pracovnice krajského úřadu, že chtějí mít čistý stůl, aby 
si nikdo nestěžoval, aby nemusely řešit problém odmítnutí žadatelů složitě ve správním  
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řízení apod. Na druhé straně trochu osobní statečnosti každého zodpovědného by 
neškodilo. 
 
Ve většině zemí je i v mezinárodním osvojení zaveden věkový limit pro žadatele. Většinou 
35 let. To v našich předpisech není určeno, a tak mohou osvojovat dítě osoby téměř 
jakéhokoliv věku. „Vždyť i Karel Gott má dítě v 70 letech“. A tak dostane novorozence 
osvojitel ve věku 55 let, jenž má dospělé děti z prvního manželství a nyní s druhou ženou 
o 30 let mladší chce „miminko“.  Je mu vyhověno. Ale proč má mít dítě za otce vlastně 
dědečka? 
 
Dokonce i lidé evidentně neschopní pečovat o jakékoliv dítě se po peripetii „práce s nimi“ 
dítěte nakonec domohou. Jde o případ, kdy osvojitelé převzali do preadopční péče pěknou 
zdravou holčičku ve věku asi 20 měsíců. Během preadopční doby ji vrátili s tím, že pořád 
brečí a nechce jim pomáhat při mytí oken! Zdravý rozum by řekl, že takoví lidé vůbec 
nejsou na adopci připraveni a nebudou asi nikdy vhodnými rodiči. Nicméně jim byla 
doporučena konzultace a vedení psychologem, jehož závěry byly také ve smyslu 
nezralosti tohoto páru. Sami si sehnali mnohem příznivější posudek od jiného 
renomovaného psychologa, že jsou vhodnými žadateli a znovu se po roce a půl dostali 
k jednání poradního sboru.  A mělo se jim vybrat co nejmenší, pěkné dítě, aby si 
nestěžovali, a hlavně, že to neumějí jen s větším dítětem, s malým ano. (Krajský úřad 
nepochopil, že i malé dítě bude jednou větší.) Naštěstí zasáhla příroda, žadatelé oznámili, 
že osvojovat již nechtějí, paní je těhotná. 
 
Přijměte, prosím, mé sdělení jako povzdech stárnoucího sociálního pediatra, který se 
náhradní rodinnou péčí zabývá více než 30 let a vzpomíná s nostalgií na doby, kdy 
náhradní rodinná péče vytvářela systém zprostředkování a odborného poradenství, 
v jistou dobu se hřála i na výsluní společenského zájmu, a kdy ještě všichni, angažovaní 
při jejím zprostředkování, důsledně hájili zájem a prospěch dítěte. Dnes se sice náhradní 
rodinná péče také možná hřeje na výsluní společenského zájmu, ale spíše jen proto, aby 
se dosavadní zavedený systém narušil a uplatnily se stále více individuální zájmy nad 
zájmem dítěte, které hledá novou rodinu. 
 
A pokud jde o otázku v názvu mého sdělení, musím odpovědět, že vzhledem k výše 
uváděnému, už není zájem dítěte hlavním hlediskem při zprostředkování náhradní rodinné 
péče. Bohužel. 
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