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Obsah dnešního semináře 

1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí - legislativní proces, 

hlavní okruhy změn, související právní úprava 

2) Přehled nejdůležitějších změn pro OSPOD (v souvislosti s činností 

pověřených osob) 

3) Změny v činnosti pověřených osob 

4) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

5) Pověření k přípravám žadatelů o NRP a poskytování odborné pomoci 

těmto osobám a náhradním rodičům 

6) Pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, k poskytování 

výchovné a poradenské pomoci při výkonu pěstounské péče 

7) Prostor pro Vaše dotazy 

 

 

 

 



Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí  
– proces přijímání 

• Prošla dvakrát mezirezortním připomínkovým řízením 

• Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona 

28. 12. 2011 

• Sněmovní tisk 564, senátní tisk 374 

• Definitivně schválena Poslaneckou sněmovnou 

dne 7. 11. 2012 

• Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 401/2012 

• Účinnost od 1. 1. 2013 
 

 
 

 

 

 



Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí  

– hlavní okruhy změn 
 

• Nastavení podmínek pro vytvoření sítě služeb pro práci 
v rodinách 

 

• Stanovení závazných postupů pro činnost orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších 
účastníků systému 

 

• Rozvoj náhradní rodinné péče, zvýšení podpory 
pěstounské péče, hmotné zajištění pěstounské péče na 
přechodnou dobu, změna způsobu příprav pěstounů, 
vytváření podmínek pro zřízení podpůrných a odlehčovacích 
služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny 

 

• Zavedení standardů kvality práce a nastavení minimálních 
rámců činnosti pro všechny subjekty v systému 

 

 

 

 



Související právní úprava 

• Prováděcí vyhláška k zákonu o sociálně-právní ochraně 
dětí (č. 473/2012 Sb., účinnost od 1. ledna 2013)  

 
• Novela zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních (č. 333/2012 
Sb., účinnost od 1. listopadu 2012) 

 
• Zákon o mediaci 202/2012 Sb. (účinnost od 1. září 2012) 
 
• Nový občanský zákoník (89/2012 Sb.) a změnový zákon  

k občanskému zákoníku (účinnosti od 1. ledna 2014)  
 
• Nový zákon o nesporném řízení – věcný záměr (procesní 

norma) 
 



NOVELA ZÁKONA  

O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ 

 

 

PŘEHLED  NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH  ZMĚN   

PRO OSPOD 

 



. 

Vyhodnocení situace dítěte a rodiny  

§ 10 odst. 3 písm. c) 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen pravidelně 

vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska  

posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6, podle druhu a rozsahu 

opatření nezbytných k ochraně dítěte, a poskytovat pomoc rodičům 

nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte. 

Standard 9c: 

OSPOD provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do 

evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte 

a situace rodiny, zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě uvedené v § 6 a 

§ 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona, nebo o dítě 

zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru 

vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona, provádí 

orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování.  



Individuální plán ochrany dítěte 
§ 10 odst. 3 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zpracovat  

na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán 

ochrany dítěte, který  

– vymezuje příčiny ohrožení dítěte, 

– stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí 

pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny  

– a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření,  

a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou  

za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení 

problému dítěte a jeho rodiny. 

 

 



 Individuální plán ochrany dítěte 
§ 10 odst. 5 

Individuální plán ochrany dítěte se 

 

a) zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte 

v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, 

 

b) vypracovává od počátku doby poskytování sociálně-právní ochrany, 

nejpozději do 1 měsíce od zařazení dítěte do evidence obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, 

 

c) pravidelně aktualizuje, zejména v situacích, kdy je uloženo výchovné 

opatření, nařízena ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě 

svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské 

péče nebo jiné náhradní výchovy. 

 

  



 Závaznost individuálního plánu ochrany dítěte 

  

Individuálním plánem ochrany dítěte se řídí: 

 

ZDVOP § 42a odst. 1) písm. h) 

• ZDVOP je povinno spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině 

pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajistit jim 

terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností… v souladu s IPOD 

zpracovaným OSPOD 

 

Dohody o výkonu pěstounské péče § 47b odst. 3 

• Dohoda nebo správní rozhodnutí musí být v souladu s rozhodnutím soudu  

o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s IPOD 

 

Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy  

a preventivně výchovnou péči  

• § 1 odst. 4 zák. 109/2002 Sb.: Zařízení a střediska spolupracují s OSPOD  

v souladu s IPOD 

 

  



Případová konference (§ 10 odst. 3) 

• dochází k zakotvení institutu případové konference jako jedné 
z metod práce OSPOD při poskytování sociálně-právní ochrany 

 
• případová konference je možným postupem, který OSPOD využívá 

při řešení situací ohrožených rodin a dětí 
 
• případová konference spočívá v zapojení dětí, rodičů, jiných osob 

zodpovědných za výchovu, jiných osob blízkých rodině a dítěti  
a dalších subjektů podílejících se na ochraně dítěte a řešení jeho 
situace 

 
• okruh zapojených osob a subjektů určuje OSPOD, který přihlíží 

rovněž k doporučením a návrhům ostatních. Může se jednat zejména 
o školy a školská zařízení, poskytovatele sociálních služeb, lékaře, 
zdravotnická zařízení, orgány činné v oblasti sociálního zabezpečení, 
Policii České republiky, obecní policii, státní zástupce a zástupkyně, 
úředníky a úřednice Probační a mediační služby České republiky  
a další odborné pracovníky a pracovnice (např. psychology  
a psycholožky) aj.  

 



Výchovná opatření podle § 13a  

Vyžaduje-li to zájem dítěte a výchovná opatření podle § 13 (napomenutí, 

dohled atd.) nevedla k nápravě, může soud dočasně odejmout dítě z péče 

rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu; přitom dítěti nařídí nejdéle 

na 3 měsíce pobyt ve 

a) středisku výchovné péče nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, nebo 

b) zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo domově pro osoby se 

zdravotním postižením. 

 

Dobu trvání výchovného opatření lze výjimečně prodloužit, celková doba 

trvání výchovného opatření však nesmí přesáhnout 6 měsíců. 

 

Pokud je dítě do výše uvedeného zařízení svěřeno nejdříve na základě 

předběžného opatření, doby se sčítají. 



Další změny týkající se činnosti OSPOD 

Spolupráce s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních 

služeb – § 51odst. 4 a § 53 odst. 1: 

• OÚORP je povinen na vyžádání poskytnout pověřené osobě 

údaje potřebné pro poskytování sociálně-právní ochrany a 

poskytovateli sociálních služeb údaje potřebné pro 

poskytnutí sociální služby. 

 

• Poskytovatelé sociálních služeb jsou na výzvu OSPOD povinni 

sdělit bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-

právní ochrany dětí. 

 

 

 



NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ  

OCHRANĚ DĚTÍ 

 

 

PŘEHLED ZMĚN V OBLASTI ČINNOSTI 

POVĚŘENÝCH OSOB 

 

 

 



Proces pověřování (§ 49) 

• o pověření rozhoduje krajský úřad nebo komise pro SPO podle 

místa sídla pověřené osoby 

• v pověření musí být vždy uveden rozsah činností, k nimž je 

uděleno pověření, a všechna místa výkonu SPOD 

• krajský úřad či komise rozhodují také o rozšíření činností a míst 

výkonu SPOD pověřenou osobou 

• u zařízení pro výkon SPOD se vyžaduje závazné stanovisko 

krajského úřadu, má-li být zařízení či jeho pobočka zřízeno 

na území jiného kraje, než který o pověření rozhoduje (§ 49 

odst. 7) 

• pověření je nově třeba i v případě zřizování zařízení SPOD 

obcemi a kraji v samostatné působnosti (§ 39 odst. 2) 

 

 

 



Přechodná ustanovení k pověřování (bod 7-11) 

• zahájená řízení se dokončí dle zákona ve znění novely č. 401/2012 Sb. 

• všechny pověřené osoby musí do 28. 2. 2013 oznámit KÚ všechna místa 

výkonu SPOD a adresy a sídla všech zařízení pro výkon SPOD (zde tomu 

KÚ, v jehož obvodu je činnost provozována) 

• KÚ posoudí u všech zařízení SPOD ve svém obvodu, zda jsou splněny 

podmínky pro výkon SPOD dané zákonem, a vydá k tomu závazné 

stanovisko pro KÚ, který pověření ve zřízení zařízení SPOD vydal (do 31. 8. 

2013) 

• KÚ, který vydal rozhodnutí o pověření ke zřízení zařízení SPOD, je povinen 

do 31. 10. 2013 vydat rozhodnutí, v němž budou uvedena všechna zařízení 

pověřené osoby, kde může být SPOD vykonávána (dle závazných stanovisek 

jiných KÚ) 

• kraje nebo obce, které byly provozovateli zařízení SPOD, musí do 28. 2. 2013 

požádat KÚ o vydání pověření ke zřízení a provozování zařízení SPOD a 

doložit všechny potřebné doklady; do právní moci rozhodnutí o této žádosti 

mohou provozovat zařízení jen pokud splňují zákonem vyjmenované 

podmínky 



Nové činnosti, které lze na základě pověření 

vykonávat (§ 48 odst. 2) 

• uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b, 

• převzít zajišťování přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 písm. 

c)], kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2), provádět 

přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, 

poskytovat odborné poradenství a pomoc těmto žadatelům a 

poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo 

pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc 

související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské 

péče, 

• poskytovat osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu 

pěstounské péče (§ 47b), výchovnou a poradenskou péči při 

výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; 

pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba 

povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout, 

 Ruší se možnost pověření k poskytování výchovné a poradenské péče 

pěstounům v zařízení (ruší se zařízení pro výkon PP) 

 

 



Zařízení pro výkon pěstounské péče (§ 39) 

 
Pro nadbytečnost se ruší zařízení pro výkon pěstounské péče   

 

• dohody o výkonu pěstounské péče budou mít všechny osoby pečující/v evidenci 

• zřizovatel může získat pověření k uzavírání dohod o výkonu PP  

• nad rámec zákona pak může být v dohodě upraven obdobný rozsah hmotné 

podpory a zajištění, které jsou dosud ze zákona garantovány pěstounům 

v zařízeních pro výkon pěstounské péče (tj. úhradu poměrné části nákladů na 

domácnost za svěřené děti, úhradu nákladů na vybavení, opravy a údržbu bytu 

nebo domu a úhradu jízdních výdajů pěstouna a svěřených dětí) 

• přechodné ustanovení (bod 5) - práva a povinnosti pěstounů  

a zřizovatelů zařízení, které vyplývají z dohod o výkonu pěstounské péče 

v zařízení uzavřených před nabytím účinnosti novelizace, s výjimkou povinnosti 

zřizovatele poskytovat pěstounovi z vlastních prostředků odměnu za výkon 

pěstounské péče nadále trvají 

 



Zvýšení požadavků na odbornou způsobilost  

pro pověřené osoby 

Požaduje se absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální 

pracovníky podle zákona o sociálních službách v rozsahu nejméně 200 

hodin a praxe v oblasti péče o rodinu a dítě v trvání nejméně 2 roky, jde-li 

o osoby, které 

 

1. řádně ukončily vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v jiné 

oblasti studia nebo v téže oblasti studia, avšak v jiném zaměření, 

než je uvedeno v § 49a odst. 2 písmenu a) a b), 

2. dosáhly středního nebo základního vzdělání, nebo 

 

3. absolvovaly přípravu pro dobrovolníky organizovanou vysílající 

organizací, které byla udělena akreditace ministerstvem vnitra 

podle zvláštního právního předpisu, je-li tato příprava zaměřena 

na pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. 



Standardy kvality sociálně-právní ochrany 

Standardy kvality SPOD pro: 

• orgány sociálně-právní ochrany 

• pro pověřené osoby k NRP - dle § 48 odst. 2 písm. d) až f) 

• zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

Obsah standardů: 

• standardy práce s klientem 

• standardy personálního a organizačního zajištění sociálně-

právní ochrany 

• technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany 

 

Přechodné ustanovení (bod 12): vypracovat standardy a řídit se jimi 

nejpozději do 31. 12. 2014 

 

 

 

 



Standardy kvality sociálně-právní ochrany 

Metodická podpora  

 

• Podpora při zavádění standardů v pilotních krajích 

• Manuál popisu a implementace standardů kvality sociálně-

právní ochrany dětí pro osoby pověřené k výkonu SPOD 

• Manuál systému inspekcí a hodnocení standardů kvality 

• Vyškolení lektorů  

• Výkladová vodítka ke standardům – metodický pokyn MPSV – 

v přípravě 

• Využití zkušeností při vytváření standardů kvality sociálních 

služeb (standardy na sebe mohou odkazovat) 

 

 

 

 

 



NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ  

OCHRANĚ DĚTÍ 

 

 

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ  

OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP) 

 

 



Omezení počtu dětí ve ZDVOP 
(§ 42 odst. 3, 4) 

• Počet dětí umístěných ve ZDVOP nesmí přesáhnout 28 

dětí, a to i v případě, že toto zařízení je umístěno ve více 

budovách; tento počet dětí může být překročen jen 

v případě, že do péče ZDVOP budou svěřeni sourozenci. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných 

případech na žádost zřizovatele ZDVOP udělit výjimku  

z nejvýše povoleného počtu dětí umístěných v jednom 

zařízení na nezbytnou dobu, jejíž délku zároveň určí. 

 

• Jeden zaměstnanec ZDVOP může současně zajišťovat 

osobní péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení. 

 



Omezení doby pobytu ve ZDVOP  
(§ 42 odst. 5) 

Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může 

trvat nejdéle po dobu  

• 3 měsíců od jeho umístění do  ZDVOP na základě žádosti zákonného 

zástupce dítěte; v případě opakované žádosti zákonného zástupce 

o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může 

být dítě přijato do péče zařízení v délce dalších 3 měsíců jen 

s předchozím písemným souhlasem OÚORP  

• 6 měsíců, je-li dítě umístěno ve ZDVOP na základě žádosti OÚORP 

nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil 

souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte; výjimečně 

lze tuto dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby 

odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby 

mohli převzít dítě do osobní péče; celková doba nepřetržitého pobytu 

dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců, 

• stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření podle § 13a 

nebo o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc podle § 46 zákona o rodině. 

 



Přechodná ustanovení 

• ZDVOP je povinno učinit opatření, aby nejpozději do 31. 12. 

2013 nepřesáhl počet dětí v zařízení počet dětí 

stanovený v § 42 odst. 3 a 4 zákona ve znění účinném od 

1. 1. 2013, a aby doba pobytu dětí v takovém zařízení 

nepřesáhla délku pobytu stanovenou v § 42 odst. 5 

zákona ve znění účinném od 1. 1. 2013. 

  

• V případě, že do 31. 12. 2013 nedojde ke snížení počtu dětí 

a k úpravě délky pobytu dětí v péči ZDVOP tak, aby 

odpovídaly § 42 odst. 3 až 5 zákona ve znění účinném od     

1. 1. 2013, je příslušný OSPOD povinen podat soudu 

nejpozději do 30. 5. 2014 návrh na změnu výchovných 

opatření, popřípadě učinit jiná vhodná opatření na snížení 

počtu dětí a k úpravě délky pobytu dětí v tomto zařízení. 



Další změny v činnosti ZDVOP 

• § 42a odst. 1 písm. h) - zařízení je povinno spolupracovat 

s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při vyřizování a 

zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajistit jim terapii, nácvik 

rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba 

odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a 

výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany 

dítěte zpracovaným orgánem sociálně právní ochrany. 

 

• § 42a odst. 3 – práva a povinnosti ředitele ZDVOP (v případě 

negativního rozhodnutí o propustce - správní rozhodnutí) 

 

• § 42a odst. 7 až 9 – úprava přemístění dítěte do jiného ZDVOP 

(dle právního titulu umístění dítěte - na základě rozhodnutí soudu,  

s předchozím souhlasem OSPOD nebo zákonného zástupce, který 

uzavřel dohodu o svěření dítěte do zařízení) 

 

 

 



Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP  
(§ 42g odst. 3 a násl.) 

• náleží měsíčně ve výši 22 800 Kč za každé dítě umístěné 

do ZDVOP rozhodnutím soudu, na žádost OSPOD nebo na 

základě dohody se zákonným zástupcem, shledá-li OSPOD 

pobyt důvodným 

• se snižuje o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě 

pobývá mimo ZDVOP a pobyt mimo toto zařízení trvá po 

dobu alespoň 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů; den, ve 

kterém dítě odejde ze zařízení v době po patnácté hodině, 

nebo den, ve kterém se vrátí do zařízení před patnáctou 

hodinou, se do doby 2 dnů po sobě jdoucích nezahrnuje, 

• náleží i po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o nařízení 

ústavní výchovy dítěte umístěného dosud ve ZDVOP, jestliže 

je dítěti nadále poskytována péče v tomto zařízení, a to až do 

dne přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon ústavní 

výchovy 

 



Zánik nároku na státní příspěvek pro zřizovatele 

ZDVOP (§ 42g odst. 4) 

Nárok na státní příspěvek zaniká 

a) dnem, kterým bylo zrušeno nebo pozbylo platnosti 

rozhodnutí soudu, kterým bylo dítě svěřeno do péče ZDVOP, 

nejde-li o případ uvedený v odstavci 3 písm. c); pokud dítě 

pobývá v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i po 

tomto dni, zaniká nárok na státní příspěvek dnem, kdy dítě 

opustilo zařízení, nebo 

b) za předpokladu, že dítě bylo svěřeno do ZDVOP na žádost 

orgánu sociálně-právní ochrany, zákonného zástupce nebo 

dítěte, dnem, v němž obecní úřad obce s rozšířenou 

působností odeslal ZDVOP sdělení, že nadále nepovažuje 

umístění dítěte v tomto zařízení za důvodné. 

 

 

 

 

 



POVĚŘENÍ K PŘÍPRAVÁM ŽADATELŮ O NRP  

a  

POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ PRO 

ŽADATELE A NÁHRADNÍ RODIČE 

 

(pověření podle § 48 odst. 2 písm. f) 



Přípravy žadatelů o NRP (§ 11 odst. 2 písm. a/, b/) 

• Minimální rozsah příprav (48 hod. pro osvojení a PP,     

72 hodin pro pěstounskou péči na přechodnou dobu) 

• Časový rozsah přípravy žadatelů, kteří přípravu již jednou 

dokončili, může krajský úřad snížit 

• Příprava dětí žijících v rodině osob vhodných stát se 

osvojiteli nebo pěstouny; příprava dětí se provádí 

přiměřeně vzhledem k jejich věku, rozumové vyspělosti 

a v nezbytném rozsahu 

• Minimální rámec příprav upravuje vyhláška 



Poradenství pro náhradní rodiny  
§ 11 odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. c),  

§ 48 odst. 2 písm. e), f)  

  

• Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady 

a pověřené osoby (obdobné stávající úpravě) 

• Vyhláška upravuje minimální rozsah poradenství, které 

je osobě pečující nebo osobě v evidenci trvale nebo 

dočasně poskytováno při zajištění osobní péče o dítě 

svěřené do péče 

 



DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

a 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NA VÝKON 

 PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

 



Práva osob pečujících a osob v evidenci (§ 47a odst. 2) 

§ 4a – legislativní zkratky osoba pečující (pěstoun, „předpěstoun“, osobně 

pečující poručník…) a osoba v evidenci (PPPD) 

• Pomoc se zajištěním osobní péče o dítě v případě nemoci, 

vyřizování nezbytných osobních záležitostí apod. („překážky  

v práci“) 

• „Respitní péče“ – min.14 dní za rok pro dítě starší 2 let 

• Zprostředkování odborné pomoci (terapeutické, psychologické 

apod.) min. 1x za 6 měsíců 

• Vzdělávání – zprostředkování či zajištění bezplatné možnosti 

zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě 

• Podpora při udržování sounáležitosti dítěte s jeho rodinou 

(zajištění místa a asistence při styku) 

 

 



Povinnosti osob pečujících a osob v evidenci  
(§ 47a odst. 2) 

• Vzdělávání minimálně 24 hodin ročně 

• Udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte s 

osobami blízkými, zejména s rodiči; udržování styku 

dítěte s rodiči – dle IPOD a pokud soud nestanoví jinak 

• Povinnost umožnit sledování naplňování dohody 

 

Vyhláška upravuje obsah, zaměření a způsob zajištění 

zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o 

dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci. 

 

 

 



Dohody o výkonu pěstounské péče a správní 

rozhodnutí (§ 47a - § 47d, § 48 odst. 2) 

 
• Práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci podle 

§ 47a odst. 2 (minimální rozsah) 

• V dohodě či rozhodnutí se specifikují tato práva  

a povinnosti, individualizují se na konkrétní rodinu a 

dítě/děti 

• Dohoda o výkonu pěstounské péče je veřejnoprávní 

smlouvou, která se, až na odchylky stanovené v ZSPOD, 

řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.  

 

Přechodné ustanovení: práva a povinnosti dle § 47a odst. 2 

u dětí svěřených do pěstounské péče před účinností novely – 

do 30. 6. 2013. 

 



Dohody  - postup uzavírání (§ 47b odst. 1- 2, 4) 

 
 OSPOD pěstounů nabídne uzavření dohody a informuje  

o možnosti uzavřít dohodu s jinými subjekty 

 Osoba pečující a osoba v evidenci si může vybrat jiný subjekt, se 

kterým dohodu uzavře (se souhlasem „svého“ OSPOD) – obecní 

úřad, jiný OÚORP, krajský úřad nebo pověřená osoba 

 O uzavření dohody s jiným subjektem je OSPOD pěstounů 

informován 

 Pokud nedojde do 30 dnů od svěření prvního dítěte do péče 

osoby pečující či do 30 dnů od zařazení osoby do evidence 

osob, které mohou vykonávat PPPD – OSPOD pěstounů vydá 

správní rozhodnutí, kde upraví práva a povinnosti stanovené  

v § 47a odst. 2 

 Dohoda je vždy v souladu s IPOD, přihlíží k zájmům a potřebám 

dítěte i pěstounů 

 

 

 



Sledování  výkonu pěstounské péče  
(§ 47b odst. 5 ) 

• Povinnost sledovat naplňování dohody nebo správního 

rozhodnutí  

• Minimálně 1x za 2 měsíce povinnost být v osobním 

kontaktu  

 s osobou pečující  

 s dětmi svěřenými do její péče 

• Podávání zprávy 1x za 6 měsíců příslušnému OSPOD 

pěstounů, je-li dohoda uzavřena s jiným subjektem 

 



 

 

Výpověď dohody o výkonu pěstounské péče 
(§ 47c odst. 2-7)  

 
Ze strany osoby pečující   

 bez udání důvodů 

 možnost uzavřít jinou dohodu s jiným subjektem 

 

Důvody výpovědi ze strany subjektu 

 pro závažné a opakované porušování povinností,  

ke kterým se osoba pečující nebo osoba v evidenci 

zavázala v dohodě 

 pro opakované maření sledování naplňování dohody  

o výkonu PP  

 pro odmítnutí přijetí dítěte do PPPD bez vážného 

důvodu 



 

Role jednotlivých subjektů při výkonu  

pěstounské péče  
(§ 11, § 19 odst. 6, § 47a, § 47b, § 48 odst. 2, § 62 odst. 3) 

 OSPOD dítěte  

 IPOD 

 práce s rodinou dítěte 

 sledování vývoje dětí – návštěvy podle § 19 odst. 6, možnost požádat 

jiný OSPOD podle § 62 odst. 3 

OSPOD pěstounů  

 uzavírá dohodu, dává souhlas s uzavřením dohody s jiným subjektem, 

vydává správní rozhodnutí 

 dostává každých 6 měsíců zprávu o průběhu PP 

Subjekt, se kterým je uzavřena dohoda  

 minimálně 1x za 2 měsíce je v kontaktu s pěstouny a dětmi v jejich péči, 

podává zprávu o plnění PP každých 6 měsíců 

 práva a povinnosti z dohody 

Krajský úřad 



Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (§ 47d) 

• Na základě uzavření dohody o výkonu PP nebo vydání 

správního rozhodnutí. 

• Určen 

 na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci 

osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem 

 na provádění dohledu nad pěstounskou péčí 

• Výše: 48 000 Kč na kalendářní rok (nebo podle počtu měsíců) 

• Nejde o 48 000 Kč pro každou jednotlivou rodinu. Ze souhrnu 

státních příspěvků bude odpovědný subjekt zajišťovat nároky pro 

všechny rodiny (tzn. rodina s vyššími potřebami může vyčerpat 

služby v hodnotě 60 000 Kč, jiná rodina v hodnotě 30 000 Kč 

atd.) 



 

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (§ 47d) 

• Rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce podle sídla žadatele 

• Výplata - do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o jeho přiznání 

nebo do 15. 2. u dohod trvajících z předchozího roku 

• V případě ukončení dohody (rozhodnutí) se vrací poměrná část, 

netrvala-li dohoda alespoň 6 měsíců 

• V žádosti se uvádí seznam osob, se kterými je dohoda uzavřena 

(příp. kterým je vydáno správní rozhodnutí) a přikládá se kopie 

dohod (správních rozhodnutí) 

• Žádost o státní příspěvek - formulář 

 



 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA POZORNOST 

 
Kontakty: 

 

miloslav.macela@mpsv.cz 

 

klara.trubacova@mpsv.cz 

 

zuzana.zarasova@mpsv.cz 

 

daniel.hovorka@mpsv.cz 

 

adam.kristek@mpsv.cz 

 

katerina.slesingerova@mpsv.cz 
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