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Průvodce  
zprostředkováním  
náhradní rodinné péče 
pro žadatele  
v Jihomoravském kraji

Celý proces zprostředkování náhradní rodinné péče začíná na sociálním odboru obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností v místě Vašeho trvalého pobytu. 

Pracovník sociálního odboru: 
S Vámi bude mluvit na téma týkající se důvodů, motivace Vašeho rozhodnutí, formy náhradní rodinné péče, Vašich 
představ o dítěti - jakého by mělo být věku, pohlaví, zda jste schopni přijmout dítě se zdravotním omezením, jiného 
etnika apod. Rozhovoru se nemusíte bát, jelikož práci vykonávají profesionální pracovníci se zkušeností v oboru. 
Vysvětlí Vám, co je potřeba k žádosti doložit a navštíví Vás doma, aby na základě této návštěvy a pohovoru s Vámi 
mohl vypracovat podrobnou sociální zprávu o Vaší rodinné a bytové situaci. Následně zpracuje a připraví Vaši 
spisovou dokumentaci, která obsahuje zejména:
•	 Vaši žádost, ve které jsou obsaženy Vaše osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození a místo 

pobytu), 
•	 doklad o státním občanství, povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo hlášení k pobytu na 

území České republiky po dobu nejméně 365 dnů, 
•	 opis z evidence Rejstříku trestů vyžádaný sociálním pracovníkem a Vámi předložené doklady prokazující Vaši 

bezúhonnost ze zemí, ve kterých jste se zdržovali déle než 3 měsíce nepřetržitě, 
•	 zprávu o Vašem zdravotním stavu, vypracovanou Vaším praktickým lékařem, popř. dalšími odbornými lékaři, 
•	 potvrzení o Vašich ekonomických poměrech,
•	 sociální zprávu vypracovanou pracovníkem na základě návštěvy Vaší domácnosti a rozhovoru s Vámi, ve 

které jsou shrnuta všechna zjištění, včetně stanoviska k Vaší žádosti.

Po kompletaci všech podkladů je kopie spisové dokumentace postoupena příslušnému krajskému úřadu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje:
Po postoupení Vaší žádosti (společně s kopií spisové dokumentace) na krajský úřad budete kontaktováni 
pracovníkem náhradní rodinné péče s konkrétním termínem k osobnímu jednání. 

Na krajském úřadě se provede odborné posouzení pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče dle 
ustanovení § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Aby mohlo 
být toto posouzení provedeno, je nutné:
•	 zjistit bezúhonnost Vaši a všech dalších osob žijících s Vámi ve společné domácnosti,
•	 posoudit charakteristiku Vaší osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, předpoklady vychovávat dítě, 

motivaci, která vedla k podání žádosti, stabilitu manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další 
skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče,

•	 absolvovat odbornou přípravu k přijetí dítěte do rodiny. 
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Psychický stav, předpoklady vychovávat dítě a motivace se posuzují na základě psychologického vyšetření, které 
absolvujete na krajském úřadě v rozsahu asi 8-10 hodin (2-3 setkání s psychologem pro náhradní rodinnou péči). 
Důležité je, že k přijetí dalšího dítěte mají možnost se vyjádřit také děti žijící v rodině s ohledem na jejich věk 
a rozumovou vyspělost, což zjišťuje psycholog formou pohovoru s dětmi, případně návštěvy u Vás doma. 

Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař krajského úřadu pro náhradní rodinnou péči na základě zdravotních zpráv 
obsažených v postoupené spisové dokumentaci. Toto lékařské posouzení se týká zhodnocení, zda Váš zdravotní 
stav nebrání v dlouhodobé péči o dítě.

Součástí odborného posouzení je absolvování odborné přípravy k přijetí dítěte do rodiny. Cílem přípravného 
kurzu je poskytnout Vám, budoucím osvojitelům nebo pěstounům, potřebný základ vědomostí o specifických 
otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní 
rodinu a umožnit náhled na vlastní předpoklady pro přijetí dítěte. V rámci kurzu budete mít příležitost setkat se jak 
s odborníky, tak i s osvojiteli či pěstouny. Příprava je zpravidla rozložena do několika bloků, pro žadatele o osvojení 
je stanoven rozsah přípravy 48 hodin, pro žadatele o pěstounskou péči 55 hodin. U žadatelů o pěstounskou péči 
na přechodnou dobu odborné posouzení zahrnuje zhodnocení speciální přípravy v rozsahu 75 hodin a posouzení 
schopnosti pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopností spolupráce s rodiči těchto dětí. Příprav se budou 
v rozsahu 5 hodin účastnit i Vaše děti, které ve Vaší rodině již žijí. 

Odbornou přípravu zajišťuje krajský úřad. Vzdělávání je poskytováno organizací vybranou v rámci veřejné zakázky 
v českém jazyce a je zdarma, případné náklady na tlumočení do jiného jazyka nesete Vy, stejně jako náklady při 
tlumočení v rámci celého procesu odborného posouzení a zprostředkování náhradní rodinné péče. 

Krajský úřad na základě všech získaných informací a jejich vyhodnocení následně vydá rozhodnutí o Vašem 
případném zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Do evidence mohou být zařazeni pouze 
žadatelé, kteří splnili veškeré zákonem dané náležitosti.

Obdrželi jste rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů 
o náhradní rodinou péči a co bude dál? 
Krajský úřad s Vámi od právní moci rozhodnutí o Vašem zařazení do evidence počítá jako s náhradními rodiči 
(osvojiteli, pěstouny). Vzhledem k tomu, že zprostředkování náhradní rodinné péče je především služba dítěti, snaží 
se krajský úřad ve spolupráci i s ostatními krajskými úřady najít co nejrychleji pro dítě vhodnou náhradní rodinu. 
Proto se nedá říct, jak dlouho budete na „své“ dítě čekat. Záleží to na mnoha faktorech, jako jsou Vaše představy 
o dítěti, Vaše možnosti, schopnosti atd. Nezapomeňte také hlásit krajskému úřadu všechny změny rozhodné pro 
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, a to do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Kde získat potřebné informace?
Pokud by se Vám čekání zdálo příliš dlouhé, máte možnost kontaktovat pracovníky krajského úřadu, popř. 
příslušného pracovníka na úřadu, na kterém jste podali žádost. Ti všichni Vám rádi Vaše dotazy zodpoví. 

Obecné informace k náhradní rodinné péči naleznete na webu: www.spo-jmk.cz  
Na těchto stránkách je uveřejněn i seznam organizací v Jihomoravském kraji, které mají pověření, aby mohly 
pracovat s náhradními rodinami. 

www.mpsv.cz


