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1.  Předmluva: Jak se dělá pěstoun
Vezměte několik kilogramů trpělivosti, stejné množství laskavosti a důslednosti, zamíchejte 
do směsi tvořivý přístup k řešení problémů, řádně zakápněte optimismem, okořeňte radostí 
z možnosti vychovávat, přidejte špetku trpkého zklamání z nenaplněných očekávání, doplňte 
koncentrovaným pocitem užitečnosti i marnosti (pro rovnováhu), dobře zamíchejte a nechte 
směs uležet v chladu. Když se i po několika týdnech či dokonce měsících stále objevují bublinky 
nedočkavosti, je těsto připraveno k pečení. A potom vám přejeme dobrou chuť! Ale teď vážně: 

Pěstoun je jako rodič: může mít různou povahu i vlastnosti, různé představy o výchově 
i o životě. Nejlepší styl rodičovství je ten, který funguje ke spokojenosti rodičů i dětí. 

Pěstoun je víc než rodič: 
Počítá s tím, že svěřené děti mohou mít více problémů v důsledku své neblahé historie. Je 
připraven na řešení nejrůznějších problémů. Je smířený s důkladnější kontrolou ze strany 
úřadů a společnosti obecně.

Co tedy spojuje rodiče a pěstouny?
Oběma jde o to, aby vychovali dobrého člověka. Takového, který v dospělosti sám umí vést 
dobrý život. Potřebují k tomu především svou vlastní pohodu, aby měli z čeho dávat. Pokud 
by se rozhodli řešit dítětem vlastní prázdnotu, brzy se vyčerpají, protože budou muset dávat 
ze své podstaty. Potřebuje mít chuť a sílu pomáhat druhým. Být laskaví i důslední. A velmi 
tolerantní. 

Co mají pěstouni navíc? 
Odolnost, která jim umožní snést větší zátěž. Schopnost lépe si představit, jak se asi cítí někdo 
druhý. Dobrý pocit z vědomí, že někomu pomohli restartovat svůj život, dostat druhou šanci. 
Vzájemnou soudržnost, která je posiluje. Kluby, zajišťující průběžné vzdělávání, podporu 
i přátelské kontakty. 

Chtěli bychom poděkovat každému, kdo se zajímá o osudy opuštěných dětí. Už jen tím, že 
jste tuto brožuru vzali do rukou a začali jí listovat, jste dali najevo, že Vám osudy dětí nejsou 
lhostejné. Pokud se rozhodujete udělat některé z těchto dětí šťastným a nabídnout mu teplo 
svého domova, pak Vám tato brožura může pomoci vše ještě v klidu promyslet tak, abyste ne-
opomněli žádný z důležitých aspektů, které je třeba odpovědně zvážit. Pokud jste si již svým 
rozhodnutím pevně jisti, pak Vám tato brožura může nabídnout rady, jak postupovat krok po 
kroku, abyste se mohli pěstouny stát. Proces očekávání dítěte nelze zanedbat, je to významné 
období, kterým prochází každý schválený pěstoun. Jestliže již pěstouni jste a přijali jste po-
třebné dítě do Vaší rodiny, bude Vám tato brožura nápomocná s výběrem doprovázející orga-
nizace a nabídne Vám všechna kritéria, podle kterých se můžete co nejlépe rozhodnout. 

PhDr. Jana Doubravová
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2.  Formy náhradní rodinné péče
Vysvětlení základních pojmů týkajících se náhradní rodinné péče je nedílnou součástí této 
publikace.

Adopce neboli osvojení

Je nejvyšší a ideální formou náhradní rodinné péče. Proces zprostředkování osvojení přísluš-
nými orgány je stejně jako proces zprostředkování pěstounské péče upraven v zákoně č. 359/
1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (ZOSPOD). Osvojením vzniká nový právní i rodinný 
vztah, neboť mezi osvojeným dítětem a osvojitelem vzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči 
a dětmi. Příbuzenský poměr vzniká také mezi osvojencem a příbuznými osvojitele. Zanikají 
tedy všechna práva a povinnosti mezi osvojeným dítětem a jeho původní rodinou. 

V neposlední řadě je vhodné zmínit institut mezinárodního osvojení, který umožňuje v pří-
padě nemožnosti osvojení dítěte v zemi jeho původu zvážit jeho umístění do zahraničí za 
předpokladu, že je tato varianta pro dítě vhodnější. Zprostředkování mezinárodního osvo-
jení zajišťuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, přičemž procesní pravidla vycházejí 
z Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou ČR rati�kovala v ro-
ce 2000.

Osvojitel je zákonným zástupcem dítěte a má k němu stejnou rodičovskou zodpovědnost 
jako při výchově vlastního dítěte. Na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel, popří-
padě osvojitelé, zapíši do matriky jako rodiče dítěte.

Pěstounská péče

Podle zákona o rodině je to forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně 
pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem 
nevzniká stejný poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, jak je tomu v případě osvojení. Pěstoun 
má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá vyživova-
cí povinnost k dítěti. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) 
musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte, případně soud. Pokud je pěstoun pře-
svědčen o rozporu mezi zájmem dítěte a rozhodnutím jeho zákonného zástupce, může se 
domáhat rozhodnutí soudu. Stát zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu 
těm, kteří se ho ujali, dávkami pěstounské péče. Rodiče dítěte plní svou vyživovací povinnost 
k rukám úřadu.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Institut pěstounské péče na přechodnou dobu existuje v českém právním řádu již od roku 
2006, v praxi se mu dostalo zvláštní pozornosti až s přijetím novely zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí. Smyslem tohoto institutu je poskytnout okamžitou pomoc ohroženým dětem 
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a jejich rychlejší cestu do náhradní rodiny. Tento institut však také přináší zvýšené nároky na 
pěstouny, proto je třeba zdůraznit a ošetřit jasně danou dočasnost takovéto péče. Z tohoto 
důvodu je výběru vhodných pěstounů věnována zvláštní pozornost.

Poručenství

Do péče poručníka jsou svěřovány děti, které by mohly být osvojeny, ale z různých důvodů 
se pro ně nenajde osvojitel. Poručníka ustanoví soud dítěti, jehož rodiče zemřeli, byli zbaveni 
rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven, nebo 
nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Péče poručníka, jestliže o dítě 
osobně pečuje, je hmotně podporována státem obdobně jako pěstounská péče. Poručník je 
zákonným zástupcem dítěte. Pokud ustanovený poručník o dítě osobně nepečuje, vykonává 
pouze funkci zákonného zástupce dítěte. Nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická oso-
ba, stane se jím orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dítě může být svěřeno přímo do péče 
poručníka, případně, je-li nejprve umístěno v pěstounské péči, v jejímž průběhu nastanou 
skutečnosti odůvodňující ustanovení poručníka, mohou být stávající pěstouni ustanoveni 
poručníky. Mezi poručníkem a dítětem ze zákona rovněž nevzniká takový poměr, jaký je mezi 
rodiči a dítětem.

Poručník je zákonným zástupcem dítěte, není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému 
dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu. Soudem ustanovený poručník 
bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. Usta-
novený poručník může, ale nemusí, o dítě osobně pečovat. Poručník má v případě osobní 
péče nárok na obdobné peněžité příspěvky jako pěstoun. Na řádný výkon funkce poručníka 
pravidelně dohlíží soud.

Hostitelská péče

V de�nicích se vymezuje jako dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte, které žije v dětském 
domově, s rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Tato péče je 
realizovaná převážně u dětí s objektivně nižší šancí na pěstounskou péči (např. děti starší 
10 let, velká sourozenecká skupina, menšinové etnikum apod.). Účelem hostitelské péče je 
poskytnout dítěti možnost zažít fungování běžné rodiny, především pak vztahů v ní, navázat 
citový vztah, prožít úspěch a rozšířit své psychosociální zázemí. 



´

´
´

´
6

3.  Kdo je pěstoun, jeho práva a povinnosti 
Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče je soud povinen vyžádat si vyjádření 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí o tom, zda ten, kdo se má stát pěstounem, je osobou 
vhodnou pro výkon této péče. 

Základní povinností a oprávněním pěstouna je podle ust. § 966 OZ o dítě osobně pečovat. Roz-
sah práv a povinností pěstouna ve vztahu k dítěti upravuje obecně ust. § 966 odst. 2 OZ, který 
stanoví, že pěstoun při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. 
Na rozdíl od rodičů však pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti, a právo zastupovat dítě 
a spravovat jeho záležitosti mu přísluší jen v běžných věcech. Má-li pěstoun za to, že rozhodnu-
tí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí 
soudu. (Např. rodič dítěte si nepřeje dát svolení s vydáním cestovního dokladu, je však v zájmu dí-
těte cestovní doklad mít, protože by se mohlo účastnit zahraniční exkurze apod. V tomto případě se 
může pěstoun s návrhem obrátit na soud, který zájem dítěte zváží a v zájmu dítěte rozhodne.)

Práva pečujících osob, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče:

�  Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě; 
tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče po dobu, kdy je osoba pečující 
nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou, při ošetřování osoby blízké, 
při narození dítěte, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí nebo při úmrtí osoby 
blízké.

�  Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která 
je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jest-
liže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let.

�  Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň 
jednou za 6 měsíců. 

�  Právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a doved-
nosti.

�  Právo na pomoc při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem 
a při zajištění asistence při tomto styku.

Povinnosti pečujících osob, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče:

�  Povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 
hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích; 

�  Povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupra-
covat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí; 

�  V souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlu-
bovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči, a umožnit styk 
rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak. 

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte. Může být zrušena roz-
hodnutím soudu, přičemž soud může zrušit pěstounskou péči jen z důležitých důvodů; učiní 
tak však vždy, jestliže o to požádá pěstoun. 
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4.  Co přinesl nový občanský zákoník 
do náhradní rodinné péče?

Osvojení a NOZ

O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele, přičemž osvojitelem se může stát pouze zleti-
lá a svéprávná fyzická osoba, která zaručuje osobními vlastnostmi a způsobem svého života, 
jakož i důvody a pohnutkami, které ji vedou k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým 
rodičem. Podle nové úpravy účinné od 1. 1. 2014 lze osvojit jak nezletilého, tak i zletilého. 
Osvojení nezletilého musí být vždy v souladu s jeho zájmy. Mezi osvojitelem a osvojencem 
musí být přiměřený věkový rozdíl, který by neměl být menší šestnácti let. Věkový rozdíl může 
být výjimečně menší, pokud je to v zájmu dítěte a pokud opatrovník souhlasí.

K osvojení je třeba, vyjma případů uvedených v občanském zákoníku, souhlasu zákonného 
zástupce osvojovaného dítěte. Dosáhlo-li dítě alespoň dvanácti let, je vždy nutný osobní sou-
hlas dítěte s osvojením. To se netýká případů, kdy je mimo jakoukoliv pochybnost, že by byl 
postup vyžadující osobní souhlas dítěte v rozporu s jeho zájmy, nebo že dítě není schopno 
posoudit důsledky svého souhlasu. U dítěte mladšího dvanácti let dává souhlas opatrovník 
dítěte, nicméně soud by se měl snažit získat stanovisko dítěte a přihlížet k němu při svém 
rozhodování.

Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě dostatečnou dobu v péči budoucího 
osvojitele, aby bylo přesvědčivě jisté, že se mezi osvojitelem a dítětem vytvořil takový poměr, 
který je smyslem a cílem osvojení. Tato doba neskončí před uplynutím šesti měsíců. Dítě je 
po tuto dobu v péči budoucího osvojitele na jeho náklady. Od 1. 1. 2014 rozhodne o svěření 
dítěte do péče budoucích osvojitelů vždy soud.

Filoso�e NOZ vycházející z práva dítěte znát vlastní identitu ukládá osvojiteli povinnost osvo-
jené dítě informovat nejpozději do nástupu školní docházky o tom, že je osvojené, o jeho 
vlastních rodičích a o prostředí, ze kterého pochází. Pokud osvojitel při procesu osvojení 
nepožádá soud o utajení údajů o biologických rodičích, jsou tyto údaje vedené v matrice.

Oproti dřívější úpravě dle zákona o rodině nezná úprava dle občanského zákoníku dva druhy 
osvojení, zrušitelné a nezrušitelné. Osvojení může soud zrušit jen z významných důvodů na 
návrh osvojence nebo osvojitele. Nebylo-li o osvojení rozhodnuto v rozporu se zákonem, 
nelze osvojení zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. Zrušením osvojení vznikají 
znovu vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou. 
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Poručenství a NOZ

Poručník je jmenován soudem, pokud dítě nemá žádného rodiče, který má a vůči svému dí-
těti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu. Poručníkem se může stát i osoba, 
kterou rodiče doporučili. Rodiče to mohou před svědky sdělit případnému budoucímu po-
ručníkovi nebo mohou své přání vyslovit v poslední vůli či naznačit to ve veřejné listině před 
notářem. Je-li poručníkem člověk, který o dítě osobně pečuje tak, jako by mu bylo svěřeno 
trvale do péče, náleží mu hmotné zabezpečení jako pěstounovi.

Pěstounská péče a NOZ

Od 1. 1. 2014 je nově upraveno základní východisko pěstounské péče jako osobní péče o dítě 
třetí osobou. Děti svěřené do pěstounské péče zpravidla své rodiče znají, předpokládá se 
tedy i styk rodiče s dítětem. Pěstounská péče by měla být vnímána spíše jako dočasná. Soud 
může pěstounskou péči vymezit na dobu určitou (například po dobu pobytu rodiče v léčeb-
ně), ale i neurčitou. Pěstounská péče tak může řešit nastalé krize v rodině apod. Rodiče také 
mohou děti požadovat zpět (to je v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská prá-
va). Upřednostňuje se osobní péče o dítě příbuzným nebo osobou blízkou. Pěstounská péče 
má přednost před péčí o dítě v ústavech nebo v jiných zařízeních ústavního typu.

Nový občanský zákoník deklaruje právo rodiče na osobní styk s dítětem a právo na informace 
o dítěti, nadále stanoví pěstounovi povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost 
dítěte s jeho rodiči a dalšími příbuznými. S výjimkou případů stanovených soudem je pak 
pěstoun povinen umožnit styk dítěte s rodičem.

Vyživovací povinnost k dětem svěřeným do pěstounské péče náleží rodičům nebo jiným 
osobám povinným výživou k dítěti a určených soudem. Současně jim uloží, aby toto výživné 
poukazovaly příslušnému orgánu státní sociální podpory – úřadu práce, který vyplácí pěs-
tounovi, popřípadě zletilému dítěti, příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na výživné, 
určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, totiž 
přechází z dítěte na stát. Je-li však výživné vyšší než příspěvek uvedený ve větě první, náleží 
dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem; tento rozdíl se vyplácí pěstounovi.

Pěstounská péče na přechodnou dobu a NOZ

S účinností od 1. 1. 2013 došlo ke změně právní úpravy tohoto institutu, k upřesnění možnos-
ti jeho využití a stanovení jasných podmínek pro využití této formy náhradní rodinné péče.

Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům čas na úpra-
vu svých poměrů do takové míry, aby byli znovu schopni převzít dítě do vlastní péče. Pokud 
to není možné, je tento čas využitý pro vyhledání jiné vhodné stabilní rodiny pro dítě. Jedná 
se tedy především o institut krizový a pouze přechodný. 
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Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany svěřit dítě do pěstounské péče na pře-
chodnou dobu osobám ve zvláštní evidenci, a to na dobu: 
�  po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat (z důvodů zdravotních, 

výkonu trestu odnětí svobody a dalších); 
�  po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením (souhlas s osvojením lze dát nejdříve 

šest týdnů po porodu, jde tedy o případy odložených novorozenců, u kterých se čeká na 
souhlas rodičů s osvojením, kteří nejsou umístěni do předadopční nebo předpěstounské 
péče); 

�  do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení není třeba 
(§ 68 zákona o rodině). Nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014, přináší mimo jiné 
změny ohledně souhlasu rodičů s osvojením. 

Svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu může nařídit soud předběžným 
opatřením na návrh orgánu sociálně-právní ochrany. Bylo-li dítě svěřeno do pěstounské 
péče na přechodnou dobu, je soud povinen nejméně jednou za tři měsíce přezkoumat, zda 
důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, stále trvají. Za tím účelem si vyžádá 
zprávy příslušného orgánu sociálně-právní ochrany. Soud vždy rozhodne o další výchově 
dítěte v případě, že odpadnou důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče na 
přechodnou dobu. 

Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. To neplatí v případě, že 
jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do této péče 
svěřeni později, ne však na dobu delší, než po kterou má trvat pěstounská péče u sourozence, 
jenž byl do pěstounské péče na přechodnou dobu témuž pěstounovi svěřen jako poslední. 

Krajský úřad vede pro účely zajištění pěstounské péče pro dítě na přechodnou dobu evi-
denci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat. Osoby vedené 
v evidenci musí být připraveny přijmout v případě potřeby dítě do péče, za což jim náleží 
pravidelná měsíční odměna pěstouna.
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Nový OZ upravuje také �nanční podporu určenou náhradním rodičům 
a dětem svěřeným do náhradní rodinné péče 

Novelou ZOSPOD došlo s účinností k 1. 1. 2013 k významné změně v právní úpravě státní 
podpory v oblasti pěstounské péče. Kromě systematické změny v právní úpravě došlo též 
k významnému zvýšení dávek poskytovaných pěstounům. 

NOZ rozlišuje pěstounskou péči o dítě poskytovanou osobou v evidenci a osobou pečující.

Osoba v evidenci je osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou 
péči na přechodnou dobu. 

Osoba pečující je osobou: 

a)  která je pěstounem, 

b)  která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, 
po kterou má nezaopatřené dítě nárok a příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

c)  které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím sou-
du nebo orgánu sociálně-právní ochrany dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem 
stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (předpěstounská péče), 

d)  která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, 

e)  která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou 
probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem; 

ZOSPOD v ust. § 47e stanoví, že dávkami pěstounské péče jsou:

a)  příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

b)  odměna pěstouna, 

c)  příspěvek při převzetí dítěte, 

d)  příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, 

e)  příspěvek při ukončení pěstounské péče. 

Při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče jen jednomu z manželů 
určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí příslušná krajská 
pobočka úřadu práce, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná.
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ad a) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěs-
tounské péče. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle věty první se vyplácí osobě 
pečující. Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti 
dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle 
zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na 
své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Příspěvek nále-
žející dítěti podle věty první se vyplácí tomuto dítěti od splátky příspěvku na úhradu potřeb 
dítěte náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti; výše 
příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc: 

a)  4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let, 
b)  5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let, 
c)  6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let, 
d)  6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let;

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fy-
zické osoby, je výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte odvislá od stupně závislosti dítěte. 

Dítě ve věku 
Dítě ve stupni 

závislosti I 
(lehká závislost) 

Dítě ve stupni 
závislosti II 

(středně těžká závislost) 

Dítě ve stupni 
závislosti III 

(úplná závislost) 

Dítě ve stupni 
závislosti IV 

(těžká závislost) 

do 6 let 4 000 Kč 4 400 Kč 4 800 Kč 5 200 Kč

6 – 12 let 4 900 Kč 5 390 Kč 5 880 Kč 6 370 Kč

12 – 18 let 5 625 Kč 6 188 Kč 6 750 Kč 7 313 Kč

18 – 26 let 5 900 Kč 6 500 Kč 7 090 Kč 7 680 Kč

Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítě-
te, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a důchodem. 
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ad b) Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. To platí i tehdy, jestliže ne-
zaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek 
na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše 
je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek. Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo 
osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak: 

a)  8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě, 
b)  12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti, 
c)  20 000 Kč: 1.  je-li pečováno alespoň o 3 děti,
  2.  je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné 

fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká 
závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), 

  3.  jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě; 
d) 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, 

a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká zá-
vislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se pak dále odměna zvyšuje dle pravidel 
uvedených v ZOSPOD. 

V případě příbuzenské pěstounské péče (v přímé linii) náleží odměna pěstouna podle 
odstavce 1 písm. a) a b) osobě pečující nebo osobě v evidenci, která je rodičem nebo praro-
dičem otce nebo matky svěřeného dítěte, pouze v případech hodných zvláštního zřetele, 
zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci 
a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o přiznání 
odměny pěstouna je krajská pobočka úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Pracovní neschopnost pěstouna

Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 
karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo 
v němž byla nařízena karanténa. Je-li dítě svěřené osobě pečující nebo osobě v evidenci 
v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na 
základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, od-
měna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží. 

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabez-
pečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje 
za příjem ze závislé činnosti. 
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ad c) Příspěvek při převzetí dítěte 

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující (nikoliv osoba v evidenci), která pře-
vzala dítě do pěstounské péče; příspěvek při převzetí dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží osobě 
pečující jen jednou. Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:  

a) do 6 let 8 000 Kč, 
b)  od 6 let do 12 let 9 000 Kč, 
c)  od 12 let do 18 let 10 000 Kč; 

ad d) Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla 

Nárok na příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla má osoba pečující, která má 
v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 
děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěs-
touna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo (dále jen „motorové vozidlo“), nebo zajistila 
nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou 
činnost.

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vo-
zidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků 
poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání 
žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut v bezhotovostní formě 
i před zakoupením motorového vozidla. Použití příspěvku na zakoupení motorového vozidla 
je osoba pečující povinna prokázat do 6 měsíců od jeho poskytnutí; pokud tohoto příspěvku 
nepoužila k zakoupení motorového vozidla, je povinna příspěvek vrátit. Pokud osoba pečují-
cí motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu byl příspěvek poskytnut, do 5 let ode 
dne, kdy jí byl příspěvek poskytnut, prodala, darovala, započala je používat pro výdělečnou 
činnost nebo přestala vykonávat pěstounskou péči (nejde-li o případ, kdy osoba pečující 
přestala vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů), je povinna vrátit po-
měrnou část příspěvku na zakoupení motorového vozidla odpovídající době z období 5 let, 
kdy uvedené podmínky nesplňovala. 
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ad e) Příspěvek při ukončení pěstounské péče 

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosa-
žení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte podle § 47f.

Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč. Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské 
péče vzniká jen jednou. 

Některé další dávky státní sociální podpory související s výkonem náhradní péče 

Pokud osoba pečující splňuje konkrétní podmínky pro výplatu dávky a vznikne jí nárok na 
výplatu dávky, může také žádat o:  

�  přídavek na dítě 
�  rodičovský příspěvek
�  porodné
�  příspěvek v mateřství
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5.  Komu pomáháme?
Mít rodinu nám často připadá jako samozřejmost, ale někdy tomu tak nebývá. Mnoho dětí 
nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, a to z mnoha různých důvodů. O některé děti se jejich 
rodiče postarat nemohou, jsou nemocní, nebo zemřeli. Další možnou příčinou je, že rodiče 
nedokáží vytvořit dobré podmínky pro zdravý vývoj dítěte, jejich chování je někdy až za hra-
nicí zákona. Rodina se může dostat do krize a není schopná po určitou dobu o dítě pečovat, 
nebo je dítě natolik nemocné, že péči o něho rodina nezvládá. Tyto děti a dospívající potře-
bují podpořit, najít své místo v rodině, i když náhradní, někteří na krátkou dobu, jiní na delší. 
Cítíte-li dostatek sil, času a schopností, můžete právě Vy nabídnout těmto dětem své zázemí 
a provést je nelehkou situací, která je v životě potkala.

Děti, které přicházejí do nové rodiny, si prošly těžkou životní situací. Nezřídka si v sobě nesou 
velké zranění, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Tyto děti mají v sobě vlastní 
životní potenciál, leckdy velmi potlačený, který je důležité objevit a podpořit. Potřeby těchto 
dětí obvykle nebyly naplněny tak, jak by bylo pro jejich zdravý vývoj optimální. Obtížně věří 
dospělým, nejsou zvyklé na rodinný život, nezažívaly přijetí, nepocítily dostatek lásky, žily 
v nestabilním prostředí. Často se naučí určitým obranným reakcím, aby se jejich duše dále 
nezraňovala. Takové chování pak bývá označováno jako problémové. Obtížně vyjadřují své 
pocity, neumí posoudit důsledky svého chování, překračují společenské normy, neposlou-
chají, nerespektují autority, ubližují sami sobě nebo okolí.

Speci�ckou podporu potřebují děti menšinového etnika, které nemohou vyrůstat ve své 
rodině. Jejich budování vlastní identity může být narušeno tím, že ztrácejí kontakt s původní 
kulturou a komunitou. Od nové rodiny potřebují podporu a pomoc s pochopením svého 
původu a kulturních odlišností.

Dále se v ústavní péči ocitají děti, které mají zdravotní, mentální nebo psychický hendikep 
(autismus, ADHD, mentální retardaci, dětskou mozkovou obrnu, vývojové vady včetně vad 
kombinovaných atd.) Tyto děti potřebují speciální péči a speci�cký výchovný přístup. Jejich 
rodiče se o ně nemohli nebo nedokázali postarat. Kromě hendikepu si přinášejí ještě trauma 
z opuštění.

Je důležité dítě dobře poznat a brát ho takové, jaké je. Některé vývojové vady jsou zpočátku 
skryté, zejména u dětí v kojeneckém a batolecím věku, a mohou se projevit teprve po přijetí 
do rodiny. Náročnost péče o tyto děti se může časem stupňovat. Všechny děti, které prošly 
traumatickým opuštěním vlastní rodinou, potřebují znovu získat důvěru v dospělé i svět, 
zažít běžný rodinný život a poznat domov. Potřebují poznat někoho chápajícího, stabilního 
a bezpečného.
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6.  Jak začít, jak se na roli pěstouna připravit? 
Pěstoun nemusí mít vlastní děti, ale určitě by měl mít zkušenosti a dovednosti ve výchově 
dětí. Myšlenka stát se pěstounem Vás může potkat kdykoliv během Vaší životní cesty. K této 
myšlence mohou vést různé motivace a důvody, je však důležité jim rozumět a umět je vní-
mat i v průběhu pěstounství. Vedle důvodů a motivací, proč se stát pěstounem, je důležitá 
vyrovnaná osobnost a celkové osobnostní nastavení pěstouna. V rámci příprav pro pěstouny 
musí být adept ochoten sdílet svůj osobní příběh a uvědomit si své slabé a silné stránky. 
Bude pracovat na tématech, která jsou pro něho osobně obtížná a nějakým způsobem se 
jej budou vnitřně dotýkat. Nezpracovaná tíživá témata náhradních rodičů by mohla být pro 
přijaté dítě ohrožující.

Pěstoun může mít i jiné zaměstnání, nemusí vykonávat pouze pěstounskou péči. Důležité 
však je, aby dítěti zajistil dostatek pozornosti a kvalitní péče. 

Při rozhodování, zda se stát pěstounem, hraje též důležitou roli i názor partnera, blízké ro-
diny, vlastních dětí i lidí z blízkého okolí. Není potřeba vlastnit dům nebo byt, ale je důležité 
vytvořit dítěti zázemí, pokojíček nebo takové místo, aby dítě i další členové rodiny měli dosta-
tek soukromí. Bytové podmínky jsou posuzovány sociálním pracovníkem individuálně.

Přijmout dítě do rodiny a porozumět jeho situaci znamená přijmout jeho vlastní biologickou 
rodinu jako jeho nedílnou součást. Postupné sdělování informací o jeho původu pomáhá dí-
těti nalézat samo sebe i ztracenou důvěru. Důležitá je také otevřenost pěstouna k setkávání 
dítěte s jeho původní rodinou.

Na pěstounství nebudete sami, můžete využívat služeb doprovázející organizace i dalších 
odborníků v oblasti náhradní rodinné péče, můžete se pravidelně setkávat s dalšími pěstoun-
skými rodinami. Průběžné vzdělávání a konzultace s odborníky je vzhledem ke speci�ckým 
potřebám přijatých dětí nezbytná. Pěstouni na sebe berou závazek nadále se vzdělávat, a to 
minimálně 24 hodin ročně.

Základní kritéria, která jsou posuzována u každého zájemce o pěstounskou péči:

�  Schopnosti a dovednosti v péči o děti
�  Možnosti zajistit bezpečné a láskyplné prostředí pro dítě
�  Schopnost a ochota k týmové spolupráci při pěstounství
�  Ochota vzdělávat se, re�ektovat svoje postoje a motivace a rozvíjet své schopnosti
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Krok za krokem …

Kontaktujte některou z doprovázejících organizací, která je odborníkem v oblasti náhrad-
ní rodinné péče, telefonicky nebo e-mailem, zjistíte tak všechny další informace a domluvíte 
si osobní schůzku. Můžete se také prostřednictvím doprovázející organizace účastnit setkání 
pěstounských rodin nebo být seznámeni s konkrétní pěstounskou rodinou. Dozvíte se tak 
nejlépe, co pěstounství přináší.

Zjistěte Vaše možnosti a omezení. Potřebujete výpis z rejstříku trestů, budete mluvit také o Vašem 
zdravotním stavu, �nančním zajištění a sociálním zázemí pro dítě. To všechno budete dělat ve spo-
lupráci s místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí ve Vašem bydlišti. Ten zodpovídá 
za to, že základní informace o Vás a Vaši žádost postoupí Krajskému úřadu, který rozhoduje o tom, 
zda Vás zařadí do procesu přípravy k pěstounství. Pokud se stane, že Vaše cesta k pěstounství bude 
v této fázi zastavena, měli byste porozumět důvodům, proč tomu tak je. Nebojte se tedy zeptat.

Během přípravné fáze dojde také k sociálnímu šetření pracovnice OSPOD ve Vašem bydlišti, 
o nové rodinné situaci bude hovořit také s Vašimi dětmi, případně s dalšími členy domác-
nosti, kterých se přijetí dítěte týká. Vyplní s Vámi taktéž dotazník – dokument, podle něhož 
budou porovnány Vaše možnosti a schopnosti s potřebami dětí, pro které se hledá rodina.

Zapojte se do přípravy. Než nabídnete konkrétnímu dítěti bezpečné místo ve Vaší rodině, je třeba 
zapojit se do přípravy pěstounů, na kterou budete pozváni Krajským úřadem Ústeckého kraje. 
Během této přípravy se dozvíte všechny podrobnosti o pěstounství, zkušenosti jiných pěstounů, 
informace o speci�ckých potřebách dětí, práva a povinnosti pěstounů atd. Je možné, že právě 
v průběhu příprav zjistíte, že pěstounství pro Vás a Vaši rodinu není vhodné. I toto je smyslem pří-
prav – odpovědně odhadnout vlastní možnosti a limity. Příprava pěstounů pro dlouhodobou péči 
trvá 48 hodin, příprava osob v evidenci, tzv. pěstounů na přechodnou dobu, trvá 72 hodin.

Přípravě předcházejí psychologické testy a pohovor s psychologem. Psychologické 
posouzení je zaměřeno na: charakteristiku osobnosti, psychický stav, zdravotní stav; tedy po-
souzení, zda stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé 
péči o dítě. Dále na předpoklady žadatele k výchově dítěte a na motivaci, která vedla k žádosti 
o svěření dítěte do pěstounské péče, na stabilitu manželského (partnerského) vztahu a prostře-
dí v rodině, popřípadě na další skutečnosti významné pro svěření dítěte do pěstounské péče.

Ke konečnému rozhodnutí a k zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny dojde 
po úspěšném absolvování přípravy a posouzení psychologem za účasti nezávislých odborníků. 
Rozhodne se také o tom, pro jaké dítě budete ta nejvhodnější rodina. V této fázi je však možné, 
že dojde k zamítnutí Vaší žádosti o zařazení do evidence zájemců o zprostředkování pěstounské 
péče. Žadatelé o zprostředkování pěstounské péče mají možnost se proti zamítavému rozhodnutí 
odvolat. Odvolání proti nezařazení do evidence zájemců o zprostředkování pěstounské péče se 
podává u toho správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. příslušný krajský úřad, a to 
do lhůty uvedené v rozhodnutí. V odvolání je třeba se podrobně vyjádřit, s čím v napadeném 
rozhodnutí nesouhlasí, popřípadě doložit nové skutečnosti. Odvolacím správním orgánem je Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí ČR, kterému je odvolání, včetně kompletní spisové dokumentace 
žadatelů s vyjádřením krajského úřadu k dané věci, postoupeno.
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7.  Období očekávání
Období, kdy budete mít dostatek času na přemýšlení o tom, co můžete Vy, Váš partner, Vaše 
děti a blízcí dítěti nabídnout. Budete si pohrávat s myšlenkami o tom, jaké důsledky může 
rozhodnutí přijmout dítě do rodiny přinést. Mluvte se svým partnerem a Vašimi dětmi o situ-
aci, která brzy nastane, a zjistěte si, co si o tom kdo ve Vaší rodině myslí. 

Výběr vhodné rodiny konkrétnímu dítěti je úkolem odborných pracovníků krajského úřadu, 
který vede jak evidenci potřebných dětí, tak evidenci prověřených zájemců o osvojení či 
pěstounskou péči. Délka čekání na spárování dítěte s rodinou je velmi individuální a odvíjí 
se jednak podle očekávání budoucích pěstounů a jednak podle potřeb konkrétního dítěte. 
Může se jednat o několik měsíců i o dobu přesahující jeden rok.

Pokud jste tak zatím neučinili, velmi doporučujeme spojit se s některou z doprovázejících 
organizací, která Vám pomůže kontaktovat další pěstouny ve Vašem okolí, umožní účastnit se 
setkání s pěstounskými rodinami či vzdělávacích akcí. V tomto období budete mít dostatek 
času ověřit si, zda Vámi vybraná doprovázející organizace je spolehlivá a dostupná, a zda Vám 
její služby budou dostatečně vyhovovat.

8. Nová rodina
Když se pracovníkům krajského úřadu podaří najít ke konkrétnímu dítěti právě Vaši rodinu, 
kontaktují Vás a pozvou Vás na schůzku, kde se seznámíte s dokumentací dítěte. V některých 
případech není dokumentace úplná, např. v případě uložení dítěte do babyboxu. Po sezná-
mení s dokumentací, která obsahuje také zprávu o zdravotním stavu dítěte, údaje o sociál-
ních poměrech dítěte, jeho rodičích a sourozencích, budete mít ještě stále nějaký čas na 
rozmyšlenou.

První návštěva Vám bude zprostředkována pracovníky krajského úřadu nebo magistrátu 
v ústavním či jiném zařízení nebo v pěstounské rodině, kam bylo dítě svěřeno na přechod-
nou dobu. Na první návštěvu se vydáte sami nebo s partnerem, bez dětí a dalších rodinných 
příslušníků, abyste na seznamování měli klid, i pro dítě to bude snazší. Fotogra�e rodiny 
a domácích mazlíčků, domu či zahrady však nezapomeňte vzít s sebou. Dopředu si připravte 
otázky na vychovatele a informujte se, jak je na Vaší návštěvu dítě připraveno. Čím více infor-
mací získáte, tím snazší pro Vás bude dítěti porozumět a budete tak lépe připraveni na jeho 
příchod do rodiny. Další návštěvy se budou odvíjet zcela individuálně, bude záležet na dítěti, 
na Vás, na dohodě s OSPOD a s vedením zařízení. Sociální pracovnice dítěte (OSPOD) připraví 
IPOD dítěte (Individuální plán ochrany dítěte), kde speci�kuje, jak bude seznamování a pře-
chod do rodiny probíhat. V budoucnu pak bude dále plán upravovat dle aktuální situace. 
Nová rodina by měla být připravena, zejména u staršího dítěte, respektovat počáteční nedů-
věru, být trpělivá a dopřát dítěti na seznamování dostatek času. Pokud je vše již nakloněno 
tomu, aby dítě v nové rodině zůstalo, podá pěstoun prostřednictvím sociální pracovnice 
OSPODu dítěte návrh k soudu, a to nejčastěji formou návrhu na předběžné opatření ve věci 
svěření dítěte do péče osob vhodných stát se pěstouny, zároveň spolu s podáním návrhu 
na svěření dítěte do pěstounské péče ve věci samé.
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V tomto období doporučujeme budoucím pěstounům, aby již měli vybranou doprovázející 
organizaci, která jim může být nápomocna již v prvních chvílích s dítětem. Právě v těchto 
někdy velmi složitých situacích byste neměli být sami. 

Do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu musíte uzavřít Dohodu o výkonu pěs-
tounské péče s pověřenou osobou – doprovázející organizací nebo s místně příslušným 
OSPOD. Aktuální seznam pověřených osob naleznete na www.chcemebytpestouny.cz. Po-
kud tak neučiníte, dohodu s vámi uzavře místně příslušný OSPOD správním rozhodnutím. 
Pověřenou osobou se rozumí nezisková organizace pověřená krajským úřadem k výkonu 
sociálně-právní ochraně dětí, způsobilá poskytovat služby pěstounským rodinám. Uzavírání 
a změny dohod o výkonu pěstounské péče schvaluje místně příslušný OSPOD.

Pokud vám pověřená osoba nebo místně příslušný OSPOD nebude vyhovovat, můžete do-
hodu o výkonu pěstounské péče kdykoliv vypovědět a uzavřít ji s jinou doprovázející organi-
zací. Pracovnice OSPOD je povinna vás informovat o poskytovatelích služeb pro pěstounské 
rodiny ve vašem okolí.

9. Služba doprovázení
Jedním z úkolů doprovázející organizace je provázet rodinu jejím vývojem, podporovat zdra-
vý vývoj dětí a výchovné kompetence náhradních rodičů v aktuálních situacích. Rodiny často 
přicházejí k doprovázející organizaci až ve fázi krize s voláním o pomoc. Tyto situace vyžadují 
intenzivní práci s rodinou, zapojení sociálního pracovníka i psychologa. Je však výhodnější 
předcházet vygradování obtížných situací a provázet rodinu již v počátku náhradní péče. 
Díky této podpoře si je rodina více jista ve svých kompetencích, poznává své zdroje a silné 
stránky a zároveň ví, na koho se může v případě potřeby obrátit. 

Služba jako taková pomáhá rodičům zorientovat se ve vnitřním světě dětí a pomáhá jim ten-
to svět poznat. Pomáhá rodičům nalézt nejvhodnější přístupy k jednotlivým dětem, zaměřu-
je se na vztahy a komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny. Služba doprovázení podporuje 
náhradní rodiče ve vhodných výchovných postupech a pomáhá jim zbavovat se obav a nejis-
tot, které se samozřejmě při výchově dětí objevují. Díky podpoře, kterou služba doprovázení 
rodinám poskytuje, působí jako prevence možného selhávání rodinného systému.
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10. Kontakt s biologickou rodinou
Pokud zájem rodičů přetrvává, je to obvykle ku prospěchu dítěte. Zejména v období, kdy dítě 
hledá své kořeny, svou identitu. Kontakt s rodiči však musí být pro dítě bezpečný a měl by 
při něm být vždy zohledňován zájem dítěte. V případě jakýchkoliv pochybností z Vaší strany 
je možné požádat o úpravu kontaktu či přímo o asistovaný kontakt. To znamená, že během 
setkání rodičů s dítětem je přítomna i nějaká jiná, třetí osoba, zpravidla sociální pracovnice 
doprovázející organizace nebo OSPODu. Doprovázející organizace by Vám právě v této zále-
žitosti měla být nápomocna.

S biologickými rodiči dítěte je vhodné seznámit se nejprve bez přítomnosti dítěte a získat 
tak možnost v klidu si domluvit případné podmínky kontaktu. Písemná dohoda o průběhu 
kontaktů by se měla stát součástí Individuálního plánu sociálně-právní ochrany dítěte, který 
vypracovává příslušné pracoviště OSPOD. V dohodě by mělo být uvedeno např.: jak častý 
bude kontakt, který den a jak dlouho bude trvat, na jakém místě a za jakých okolností se 
bude realizovat. Dále je možné se např. domluvit, že se matka dostaví sama bez přítele; že 
biologický rodič předá dítěti jen takové dárky, o jejichž vhodnosti se předem domluví s pěs-
touny, apod.

Aby mohla pěstounská rodina dobře připravit dítě na kontakt, může stanovit podmínku, že 
biologičtí rodiče účast na setkání potvrdí den předem. Je vhodné také předem prodiskutovat, 
zda a jak často rodiče mohou kontaktovat pěstouny nebo dítě telefonicky, internetem atd. 
Záleží na zvážení konkrétní situace. Pokud je dítě už dost velké a pokud si ho rodiče přebírají 
a vracejí pravidelně, měli by si od nich pěstouni vždy při předávání dítěte nechat podepsat 
prohlášení s přesným časem předání a návratu dítěte. Pokud se z objektivních důvodů rodiče 
s dítětem někde zdrží (k tomu v praxi dochází poměrně často), pak se dá předem domluvit, 
že musí např. zatelefonovat či alespoň napsat SMS zprávu.

Neurčí-li soud, že dítě může mít kontakt s rodiči i přes noc, není možné žádosti rodičů v tomto 
smyslu vyhovět.

Pokud jsou rodiče dítěte lidé, se kterými se dá domluvit, a kteří svoje domluvy dodržují, mo-
hou se s nimi pěstouni domlouvat o kontaktech tak, jak to oběma stranám vyhovuje. 

O rodičích dítěte mluvte s úctou, vyplatí se Vám to a pro vaše děti bude velkou výhodou, 
pokud s vámi budou moci otevřeně probírat své pocity z návštěv. A vy tak získáte informace, 
které dítěti pomohou projít návštěvami bezpečně.

Pokud jste přesvědčeni, že kontakt s rodinou dítě skutečně poškozuje, můžete se obrátit na 
soud, aby rozhodl o změně kontaktu, jeho omezení nebo i zákazu.

Vzhledem k tomu, že jako pěstouni smíte dítě zastupovat pouze v běžných záležitostech, je 
mnohdy výhodou, když jsou rodiče dostupní. Na mnoha dokumentech musí být jejich pod-
pis, protože jsou zákonnými zástupci dítěte. Jsou-li rodiče ochotni s vámi spolupracovat i při 
vyřizování pasů či např. při přestupu dítěte na jinou školu, je všechno mnohem rychlejší a jed-
nodušší. Pokud spolupracovat nechtějí, či nerespektují zájem dítěte, rozhodne za ně soud. 
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U dítěte, které je v pěstounské péči na přechodnou dobu a má se v dohledné době 
vrátit zpět do své biologické rodiny, kontakty s rodiči, případně dalšími příbuznými, velmi 
podporujeme. Cílem péče by mělo být zkvalitnění a utužení těchto vztahů tak, aby návrat 
dítěte do rodiny byl pro dítě radostnou událostí.

11. Klubová setkávání
Řada doprovázejících organizací organizuje klubová setkávání pěstounských rodin. Všechny 
skupinové aktivity organizované doprovázejícími organizacemi mají společné to, že pěstou-
nům umožňují poznat další lidi v podobné životní situaci, navázat s nimi kontakt a sdílet 
zkušenosti. Klub náhradních rodin představuje bezpečný prostor pro setkávání náhradních 
rodičů, jejich přijatých i vlastních dětí i zájemců o náhradní rodinnou péči. 

Účastníci setkávání zde mají možnost sdílet své osobní zkušenosti a vzdělávat se formou 
odborných přednášek či seminářů v oblasti péče o děti. Nedílnou součástí klubového setkání 
bývá hlídání dětí během přednášek. Některé doprovázející organizace nabízejí v tomto čase 
dětem terapeutický program.
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12. Jak si vybrat vhodného poskytovatele služeb?
Významnou roli v rámci poskytování služeb pro podporu náhradní rodinné péče bezesporu 
mají nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které kro-
mě výše uvedených služeb, k jejichž poskytování jsou zmocněny přímo zákonem, poskytují 
široké spektrum dalších služeb důležitých v celém procesu náhradního rodičovství v podobě 
individuálních konzultací, vzdělávacích programů, klubových setkávání, terapií, právního 
poradenství, jakož i podpory �nanční a hmotné. Tyto neziskové organizace taktéž významně 
pomáhají státním orgánům při zajišťování náhradní rodinné péče tím, že aktivně hledají oso-
by, které mají zájem stát se pěstounem nebo osvojitelem.

Pověřená osoba, jinými slovy doprovázející organizace, případně obecní úřad obce s rozší-
řenou působností, obecní úřad či krajský úřad, čerpají v případě uzavření dohody s osobou 
pečující (pěstounem) státní příspěvek na výkon pěstounské péče.

Tento státní příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci 
osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad 
pěstounskou péčí. 

Povinnosti doprovázejících organizací, případně OSPODů či krajských úřadů, vyplýva-
jící ze zákona:

�  Pomoc se zajištěním osobní péče („hlídací služba“) např. po dobu pracovní neschopnosti. 
�  Pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené děti v rozsahu min. 14 dní v kalendářním 

roce („dovolená“ nebo jinými slovy respitní péče). 
�  Povinnost zprostředkovat psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci 

min. 1× za 6 měsíců. 
�  Minimální rozsah poradenství stanovený vyhláškou. 
�  Povinnost (v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte) udržovat, rozvíjet a prohlu-

bovat sounáležitost dítěte s osobami blízkými (rodiče, sourozenci, příbuzní). 
�  Povinnost zajistit pomoc při plnění těchto povinností včetně pomoci při zajištění místa 

pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem. 
�  Povinnost zajistit bezplatnou možnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy 

a péče o dítě v rozsahu minimálně 24 hod. v době 12 kalendářních měsíců. 
�  Povinnost pravidelně, minimálně jednou za dva měsíce, sledovat vývoj dětí a naplňování 

dohody o výkonu péče. 

Doprovázející organizace mají na svých webových stránkách obvykle veškeré informace 
o poskytovaných službách, jejich dostupnosti, personálním složení pracovního týmu, o ka-
lendáři pořádaných akcí apod. Důležité je předem se informovat, jakým způsobem bude 
zajištěn případný asistovaný kontakt s biologickou rodinou dítěte. Dále si pro ucelení obrazu 
o kvalitě poskytovaných služeb můžete pročíst výroční zprávu, či znění Dohody o výkonu 
pěstounské péče, kterou případně v budoucnu s organizací uzavřete.
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13. Příběhy s otevřeným koncem
„Manželé Petra a Karel nás vyhledali v době, kdy vážně uvažovali nad přijetím dítěte do rodiny. 
Neměli tehdy ještě představu, co obnáší výchova dítěte v náhradní rodině, ani jakou formu ná-
hradní rodinné péče zvolí. Při osobní konzultaci jim byla nabídnuta také možnost zúčastnit se 
klubového setkání náhradních rodin. V klubu slyšeli autentické příběhy jednotlivých rodin bez ja-
kýchkoli příkras. Manželé dnes vychovávají v pěstounské péči malého Pavlíka a uvažují o dalším 
přírůstku. Vzpomínají na své první klubové setkání jako na moment, kdy si ujasnili, jakou cestou 
se chtějí vydat.“  
(sociální pracovnice nejmenované organizace)

� � � 

„Byl nám svěřen do péče pětiletý Honzík. Zpočátku nás pozoroval se zakrytýma očima. Nejhorší 
však bylo, že několikrát denně si stoupl ke zdi a hlavou do ní narážel. Když se mu něco nedařilo, 
sám sebe fackoval. Byli jsme zoufalí, když několikrát denně dostal Honzík záchvaty zuřivosti a ne-
dovolil nám, abychom se k němu přiblížili. Neplakal ani neprojevoval radost. Naše doprovázející 
organizace nám zajistila psychologické vyšetření a následovalo několik terapeutických sezení. 
Díky paní psycholožce jsme pochopili, že Honzík se nikdy nenaučil vyjadřovat pocity, a že učit ho 
to bude naším velkým úkolem. Také jsme se dozvěděli, že za Honzíkovy stavy nemůžeme my, ale 
pravděpodobně špatné zážitky z rodiny a týrání ze strany obou biologických rodičů.“  
 (Věra H., pěstounka)

� � � 

„Čtyřletá Hanička byla v mé přechodné pěstounské péči již cca půl roku. Začala jsem se zajímat, 
zda má šanci vrátit se ke svým rodičům, nebo co s ní vlastně bude, když u mne může zůstat jen 
jeden rok. Kontaktovala jsem doprovázející organizaci, a ta zase kontaktovala sociální pracovnici 
dítěte. Haničce se začala hledat nová pěstounská rodina. Úspěšně se našla. Hanička tam měla 
mít starší sestřičku. Setkání s nimi probíhala podle plánu, který sestavila sociální pracovnice spolu 
s doprovázející organizací. O nic jsem se nemusela starat. Když jsem poznala novou pěstounskou 
rodinu, nedělalo mi problém poskytnout k setkání náš byt. Bylo to pro Haničku asi nejlepší, mohla 
se sama pochlubit svým pokojíčkem a celkově lépe zvládla seznámení s novou rodinou. S Hanič-
kou jsme stále v kontaktu přes facebook a posílá mi obrázky z výletů. Jsem moc ráda, že moje 
práce dává smysl.“  (Katřina S., pěstounka na přechodnou dobu)

� � � 
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„Máme v péči pětiletého chlapečka Vojtíška od jeho tří let. Zpočátku se nikdo z vlastních rodičů 
neozýval, ale po dvou letech nám nastalo opravdové peklo. O chlapce se začal zajímat otec, který 
byl propuštěn z vězení. Dostal na nás kontakt od sociální pracovnice na OSPODu a začal nám 
volat výhružné telefonáty, ať si prý nemyslíme, že nám kluka nechá, že ho chce vidět, a to v den, 
kdy on chce, a na místě, které on určí. Byl opravdu neurvalý. S tímto problémem jsme se obrátili na 
naší doprovázející organizaci. Sociální pracovnice velmi ochotně převzala komunikaci s otcem do 
svých rukou. Domluvila první setkání, kde jsme se domluvili na dalších pravidlech, a dalším setká-
ní, na kterém již syna viděl. Asistované kontakty proběhly celkem tři během roku s čím dál větším 
časovým odstupem. Nyní se otec dlouhou dobu opět neozval. Díky dobrému postupu sociální 
pracovnice nemáme z dalšího setkání již žádné obavy.“  (Táňa K., pěstounka)

� � � 

„Poskytuji službu doprovázení v rodině s více dětmi více jak jeden rok. V rodině jsou jak děti vlastní, 
tak i přijaté, ale velmi blízké věkem, právě v pubertě, chlapci i dívky. Zpočátku se rodina jevila bez 
větších problémů, rodiče byli ve výchově jednotní a byli vždy ochotní ke spolupráci. Po několika ná-
vštěvách v rodině se mi svěřil přijatý Zdeněk, že se tam necítí dobře. Vyjádřil přání vrátit se do dětské-
ho domova. Tuto citlivou situaci jsem probrala v soukromí se Zdeňkem a poté také s náhradními ro-
diči. Problém byl ten, že Zdeněk nechtěl říci nahlas důvod své nespokojenosti. Trvalo několik návštěv, 
než jsem s pomocí různých metod přišla na to, co Zdeňka trápí: vztahy mezi sourozenci. Všichni byli 
průbojnější než on. On byl vždy u všeho poslední, nestačil jejich tempu, a neříkal si tolik o pozornost 
rodičů jako ostatní. Také byl spíš tiché povahy, zádumčivý, a měl malou slovní zásobu, díky tomu 
se neuměl pohotově a dostatečně bránit manipulativnímu jednání ostatních sourozenců. Zaměřila 
jsem se tedy na vztahy mezi sourozenci a na to, aby přístup náhradních rodičů ke Zdeňkovi byl troš-
ku odlišný od přístupu k ostatním dětem. Pochopili, že za Zdeňkovu nespokojenost nemohou oni 
a že jako vychovatelé neselhali. Začali si více všímat chování mezi sourozenci a začali Zdeňka pod-
porovat v tom, aby se sám uměl manipulativnímu jednání sourozenců postavit. Poznali, že je pro 
Zdeňka velmi obtížné se sourozenci vycházet díky jeho povaze. Od té doby, co mu začali pomáhat 
s upevňováním jeho pozice mezi sourozenci, touha vrátit se do dětského domova úplně vymizela.“  
(sociální pracovnice nejmenované organizace)
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14. Seznam doprovázejících organizací v Ústeckém kraji
Níže vám představujeme neziskové organizace, pověřené osoby k výkonu sociálně právní 
ochrany dětí, poskytující poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči a služby pěstoun-
ským rodinám, které se zapojily do náborové kampaně „Zasaďte se o spokojené dětství, staňte 
se náhradními rodiči.“

NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE
Organizace původně vznikla jako sdružení pěstounů a osvojitelů. Schází se ve čtyřech Klu-
bech náhradních rodin na Lounsku, Podbořansku, Ústecku a ve Varnsdorfu. Setkání klubů 
mohou navštěvovat nejen stávající náhradní rodiče, ale i zájemci o pěstounství nebo adopci. 
Služby a poradenství poskytuje na celém území Ústeckého kraje.

Kontakt:
Poradna pro náhradní rodinnou péči
Mánesova 2367, 440 01  Louny
tel.: 910 259 997, 778 140 249, 778 140 760
web: www.nruk.cz , www.chcemebytpestouny.cz 
e-mail: nahradnirodiny.uk@gmail.com
facebook: www.facebook.com/klubnahradnichrodin

DĚTI PATŘÍ DOMŮ – externí kancelář Teplice
Organizace působí především v Pardubickém kraji, ale své služby rozšířila i do Ústeckého 
kraje. Věnuje se především pěstounským rodinám. Spolupracuje s klubem Náhradních rodin 
„Teplická duha“.

Kontakt:
Kancelář Teplice
Vrchlického 9, 415 02  Teplice
tel.: 608 715 844, 
web: www.detipatridomu.cz
e-mail: tichankova.dpd@gmail.com
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CENTRUM MATÝSEK

Organizace působí jako mateřské centrum a poskytovatel sociálních služeb, jako je sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. V současné 
době se věnuje i pěstounským rodinám.

Kontakt:

Bc. Martina Laupyová, sociální pracovnice pro NRP
Neklanova 1807, Roudnice nad Labem
tel.: 775 289 735
web: www.centrummatysek.cz
e-mail: pestouni.roudnice@seznam.cz

PORADNA PRO RODINU A MEZILIDSKÉ VZTAHY, o. p. s.
Organizace působí jako manželská a rodinná poradna. V současné době se věnuje i pěstoun-
ským rodinám. Své akce pro pěstounské rodiny často organizuje v Mateřském centru Ovečka 
Ústí nad Labem – Dobětice.

Kontakt:
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01  Ústí nad Labem
tel.: 475 216 504, 775 234 159
web: www.poradna-ul.cz
e-mail: poradna.ul@centrum.cz

Seznam dalších organizací s pověřením k sociálně právní ochraně dětí uzavírající 
dohody o výkonu pěstounské péče v Ústeckém kraji k 23. 4. 2014:

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – www.teplice.sdb.cz
MENTRIX o. s. – www.mentrix.cz
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. p. s. – www.cpr-terezin.cz
STROM – Středisko rodinné mediace – www.poradnastrom.cz
Občanské sdružení Květina – www.oskvetina.cz
Élie o. s. – http://z-nahorach.webnode.cz
Občanské sdružení Bateau o. s.
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Seznam OSPODů v Ústeckém kraji:

Městský úřad Louny Pod Nemocnicí 2379, 440 01 Louny

Městský úřad Žatec Ul. Obránců míru 295, 438 01 Žatec

Městský úřad Podbořany Mírová 615, 441 17 Podbořany

Městský úřad Kadaň Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Magistrát města Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Městský úřad Litvínov Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Městský úřad Most Radniční 1/2, 434 01 Most 1

Městský úřad Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Magistrát města Teplice Mírové nám. 2970, 415 95 Teplice

Městský úřad Lovosice
Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Vladimíra Černá, DiS., tel. . 416 571 208 
Bc. Miloslava Svobodová, DiS., tel. . 416 571 201

Městský úřad Litoměřice Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Městský úřad Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Magistrát města Děčín Mírové nám. 242/4, budova A2 (vila Tereza), Děčín IV

Městský úřad Varnsdorf T. G. Masaryka 1838, 407 47 Varnsdorf

Městský úřad Rumburk Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
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15. Poznámky
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