
 

 

Důvodová zpráva 

 

I. Obecná část 

a) Zhodnocení platného právního stavu 

 

Žadatelé o nepříbuzenské osvojení a nepříbuzenskou pěstounskou péči musí podstoupit 

řadu vyšetření a zkoumání, musí být důkladně proškoleni a musí být důkladně prověřeny 

jejich vlastnosti a schopnosti před tím, než se mohou stát osvojiteli nebo pěstouny. Nic 

z toho však neplatí pro žadatele, kteří jsou příbuznými dítěte. Zákonná úprava vychází 

z předpokladu, že vyhledání jak dětí, tak osvojitelů (pěstounů) je bezpředmětné, jestliže 

jde o svěření dítěte osobám dítěti příbuzným nebo blízkým.  

 

b) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Současným vypuštěním aplikace právní úpravy zprostředkování osvojení a pěstounské 

péče v případě příbuzných je však zároveň vypuštěno užití důležité složky procesu 

zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, kterou je prověření způsobilosti osoby, 

jíž má být dítě svěřeno.  

 

Nezletilé dítě tak může získat do péče i nebezpečný psychopat nebo jinak duševně 

nezpůsobilá osoba, čemuž nasvědčují i zveřejněné případy fatálních důsledků svěření 

nezletilých dětí do péče neprověřených příbuzných.1 Současná úprava tak představuje 

zásadní bezpečnostní riziko pro nezletilé děti, jejichž svěření do péče nikterak 

neprověřených příbuzných je v rozporu s hlediskem nejlepšího zájmu dítěte při svěřování 

do péče osoby odlišné od rodiče. Navrhuje se odstranit toto riziko tím, že požadavky 

osobnostního posouzení žadatelů budou použity pro prověření všech osob, jimž má být 

nezletilé dítě svěřeno do péče, včetně osob příbuzných či blízkých. 

. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 

a s mezinárodními smlouvami, jimiž je České republika vázána.    

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční vliv navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky 

                                                 
1 Např. https://plzen.idnes.cz/pestounka-soud-rokycansko-tyrani-sverene-osoby-tezke-ublizeni-na-zdravi-vezeni-

dite-pestounka-i2w-/plzen-zpravy.aspx?c=A180320_084801_plzen-zpravy_vb 
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Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné 

rozpočty obcí a krajů. 

f) Předpokládané sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava má pozitivní vliv na příbuzenské, pěstounské rodiny, protože 

minimalizuje bezpečnostní riziko pro nezletilé osoby svěřené do jejich péče. 

g) Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k zákazu diskriminace a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti 

mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, které by bylo diskriminační. 

h) Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k ochraně soukromí a osobních údajů 

Stávající právní úprava ani navrhovaná právní úprava se nedotýká soukromí a osobních údajů. 

 

i) Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná úprava nepřináší žádná korupční rizika.  

j) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 

II. Zvláštní část 

K čl. I (v § 20 odst. 3 písm. b) 

Navrhuje se prověření způsobilosti fyzické osoby dítěti příbuzné nebo blízké dítěti nebo 

jeho rodině, která podala návrh na svěření dítěte do pěstounské péče.  

K čl. II 

Účinnost je stanovena na 1. července 2020. 

 

V Praze dne 29. ledna 2020 
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