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Postup při předávání informací zájemcům o některou z forem náhradní rodinné péče 

 
 
Formy náhradní rodinné péče upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „ OZ “) a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ zákon o SPOD„). Jsou to: 
 

 svěření dítěte do péče jiné osoby, 

 pěstounství, 

 poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje, 

 osvojení.   
    
O všech formách náhradní rodinné péče rozhoduje na návrh zájemce soud. 
 
Svěření dítěte do péče jiné osoby  
 
Jednou z možností je svěření dítěte do osobní péče jiné osoby (osoba pečující) za předpokladu, že o 
dítě nemůže osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník. Osoba pečující musí skýtat záruky řádné 
péče, mít bydliště na území České republiky a souhlasit se svěřením dítěte do osobní péče. 
Povinnosti a práva osoby pečující vymezí soud, který také stanoví rodičům rozsah výživného s 
ohledem na jejich možnosti, schopnosti a majetkové poměry a povinnost platit výživné k rukám pečující 
osoby. 
Pečující osoba má právo vymáhat výživné stanovené rodičům na dítě, které má v péči, jakož i právo s 
výživným pro dítě hospodařit v zájmu dítěte podle jeho potřeb a v souladu s jeho zájmy. Soud může 
způsob hospodaření s výživným dítěte upravit, zejména určit, jaká část bude určena na spotřebu a jaká 
část bude dítěti spořena. 
 
Pěstounství 
 
Druhou formou náhradní rodinné péče je pěstounství, které připadá v úvahu, pokud nemůže o dítě 
osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník. V takové situaci může soud svěřit dítě do osobní péče 
pěstounovi nebo do pěstounské péče na přechodnou dobu. Podrobnosti k pěstounské péči na 
přechodnou dobu upravuje zákon o SPOD. O pěstounské péči může soud rozhodnout na dobu, po 
kterou trvá překážka bránící rodičům v osobní péči o dítě. Rodiče mají vůči dítěti povinnosti a práva 
vyplývající z rodičovské odpovědnosti, s výjimkou práv a povinností, které zákon stanoví 
pěstounovi. Mají také právo se s dítětem osobně a pravidelně stýkat a právo na informace o 
dítěti, pokud soud z důvodů hodných zvláštního zřetele nerozhodne jinak. 
 
Svěření dítěte do pěstounské péče nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti rodičů k dítěti, kdy 
soud stanoví rodičům rozsah výživného s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a majetkové poměry a 
odůvodněné potřeby dítěte. Pěstoun musí skýtat záruky řádné péče a mít bydliště na území České 
republiky a také musí souhlasit se svěřením dítěte do pěstounské péče.  
 
Předpěstounská péče: 
 
Soud může dítě svěřit zájemcům o pěstounskou péči do předpěstounské péče; její délku stanoví se 
zřetelem k okolnostem případu. Nad průběhem a úspěšností předpěstounské péče vykonává dohled. 
 
Společná pěstounská péče: 
 
Dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče společným pěstounům, pokud jsou manželé. 
Pokud se pěstouni-manželé rozvádějí, soud manželství pěstounů nerozvede, dokud nebudou upraveny 
povinnosti a práva pěstounů pro dobu po rozvodu. Rozvodem manželství společná pěstounská péče 
manželů zaniká. Zemře-li jeden ze společných pěstounů, zůstává dítě v pěstounské péči pozůstalého 
manžela. 
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Dítě může být svěřeno do pěstounské péče jen jednomu z manželů, ale se souhlasem druhého 
manžela.  Na osobní péči o dítě v pěstounské péči se podílí i manžel pěstouna, pokud žije v rodinné 
domácnosti. 
 
Práva a povinnosti pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče: 
 
Pěstoun je povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat a při výchově dítěte vykonává přiměřeně 
povinnosti a práva rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte 
a v těchto záležitostech dítě také zastupovat a spravovat jeho jmění. Má povinnost informovat 
rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech. Vyžadují-li to okolnosti, stanoví další povinnosti a práva 
pěstouna soud. 
To platí obdobně pro zájemce o pěstounskou péči, kterému bylo dítě svěřeno do předpěstounské péče. 
Pěstoun má povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími 
příbuznými a osobami dítěti blízkými a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud 
soud nestanoví jinak. 
Dítě svěřené do pěstounské péče pomáhá podle svých možností a schopností v pěstounově domácnosti 
a má-li vlastní příjem, přispívá i na úhradu společných potřeb rodiny. 
 
Zánik, zrušení či změna pěstounské péče: 
 
Dojde-li k podstatné změně poměrů nebo k neshodě mezi rodiči a pěstounem v podstatné záležitosti 
týkající se dítěte, může dítě, rodič nebo pěstoun navrhnout soudu změnu práv a povinností, zrušení 
pěstounské péče, nebo jiné rozhodnutí. 
Pěstounská péče zaniká nejpozději, nabude-li dítě plné svéprávnosti, jinak jeho zletilostí. 
 
Dítěti v pěstounské péči náleží podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

- příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, 
-  příspěvek při ukončení pěstounské péče  
- a pěstounovi za výkon pěstounské péče měsíční odměna za každé svěřené dítě.  
 
Vedle těchto dávek se pěstounům poskytuje též příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na 
zakoupení motorového vozidla. Na ten má nárok pěstoun, který 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 pěstounovi nárok na odměnu pěstouna.  

 
Pěstounská péče na přechodnou dobu 
 
Soud může také na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na 
přechodnou dobu osobám, které jsou podle zvláštního právního předpisu (zákona o SPOD) zařazeny do 
evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu, a to na  

a) dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat, 
   B) dobu, po jejímž uplynutí může matka dát souhlas k osvojení nebo po kterou může rodič souhlas 

k osvojení dítěte odvolat, nebo 
   c) dobu do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení není třeba  
 
Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle 1 rok. To neplatí, pokud 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 podle věty první u sourozence, který byl do pěstounské 
péče na přechodnou dobu témuž pěstounovi svěřen jako poslední. 
 
Vyživovací povinnost k dětem svěřeným do pěstounské péče náleží nadále rodičům nebo jiným osobám 
povinným výživou k dítěti, kterou určí soud. Současně jim uloží, aby toto výživné poukazovaly příslušné 
krajské pobočce Úřadu práce ČR, která vyplácí pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti příspěvek na 
úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna. Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž 
náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, totiž přechází na stát. 
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Poručenství 
 
Soud jmenuje dítěti poručníka, není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává 
rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu.  
Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací 
povinnost. S ohledem na osobu poručníka nebo poměry dítěte, jakož i s ohledem na to, z jakého důvodu 
rodiče nemají všechny povinnosti a práva, může být výjimečně okruh povinností a práv poručníka 
vymezen jinak. 
Do funkce poručníka může soud jmenovat i dvě osoby; budou jimi zpravidla manželé. 
Poručník odpovídá za řádné plnění své funkce a podléhá stálému dozoru soudu. 
 
Každé rozhodnutí poručníka v nikoli běžné záležitosti týkající se dítěte musí být schváleno 
soudem.  
 
Poručník podává soudu pravidelně zprávy o osobě dítěte a o jeho vývoji a předkládá účty ze správy jeho 
jmění, a to alespoň jednou za rok, neurčí-li soud období kratší. Soud může poručníka zprostit povinnosti 
podávat podrobné vyúčtování spravovaného jmění, nepřesahují-li výnosy majetku pravděpodobné 
náklady na zachování majetku a na výchovu a výživu dítěte. 
 
Zánik poručenství: 
 
Poručenství zaniká, nabude-li alespoň jeden z rodičů poručence rodičovskou odpovědnost, popřípadě 
nabude-li schopnost ji vykonávat. Poručenství rovněž zaniká, nabude-li dítě svéprávnosti, nebo je-li 
osvojeno. 
Poručenská funkce zaniká smrtí poručníka, nebo rozhodnutím soudu o zproštění poručníka jeho funkce, 
nebo o odvolání poručníka. 
Soud zprostí poručníka funkce, požádá-li o to z důležitých důvodů, nebo stane-li se osoba, která funkci 
poručníka vykonávala, pro výkon funkce poručníka nezpůsobilou. 
 
Je-li poručníkem člověk, který o dítě osobně pečuje tak, jako by mu bylo dítě svěřeno trvale do 
péče, náleží mu hmotné zabezpečení jako pěstounovi. 
 
Osvojení 
 
Optimální formou náhradní rodinné péče je osvojení. Osvojitelé mají při výchově dítěte v plném 
rozsahu rodičovskou odpovědnost. Do knihy narození matriky se na základě pravomocného 
rozhodnutí soudu o osvojení zapíše osvojitel, popřípadě osvojitelé  
 
Osvojitelem může být pouze zletilá a svéprávná osoba, za předpokladu, že zaručuje svými osobními 
vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které jí vedou k osvojení, že bude pro 
osvojované dítě dobrým rodičem. 
Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom 
případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči. 
Osvojují-li manželé, podávají návrh na osvojení společně jako společní osvojitelé. 
 
Předadopční péče: 
 
Po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl souhlas k osvojení dán, může být osvojované dítě předáno 
osvojiteli do péče před osvojením. O takovém předání rozhoduje na návrh osvojitele soud. 
Soud o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením rozhodne až poté, co provede šetření ohledně 
vzájemné vhodnosti dítěte a osvojitele, zejména se zřetelem na 
 
a) osobnost a zdravotní stav osvojitele i jeho sociální prostředí, zvláště bydlení a domácnost, jakož i 
schopnost osvojitele pečovat o dítě a pohnutky osvojitele k osvojení, 
 
b) osobnost a zdravotní stav dítěte, sociální prostředí, ze kterého dítě pochází, jakož i jeho statusová 
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práva, 
c) etnické, náboženské a kulturní prostředí dítěte a osvojitele, 
 
d) dobu, po kterou bylo dítě v péči osvojitele. 
 
Následky osvojení 

 
Dítě, které bylo společně osvojeno manžely, nebo manželem svého rodiče, má postavení společného 
dítěte manželů; jinak má postavení dítěte osvojitele. Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost. 
Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z 
tohoto poměru vyplývající.  
 
Osvojenec má příjmení osvojitele; společný osvojenec manželů má příjmení, které bylo určeno pro jejich 
děti při uzavření manželství. 
Nesouhlasí-li osvojenec, který má právo vyslovit se ke svému příjmení, se změnou svého příjmení, 
rozhodne soud, že osvojenec bude ke svému příjmení připojovat příjmení osvojitele. Má-li osvojenec 
připojované příjmení, lze osvojitelovo příjmení připojit jen k prvnímu příjmení osvojence; má-li osvojitel 
připojované příjmení, lze k osvojencovu příjmení připojit jen první příjmení osvojitele. 
 
Osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, 
nejpozději však do zahájení školní docházky. 

 
Utajení osvojení 

 
Osvojitel nebo osvojenec může navrhnout, aby soud rozhodl, že osvojení a jeho okolnosti mají být 
utajeny před rodinou původu dítěte. To obdobně platí i pro utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k 
osvojení. 
Třebaže byly osvojení a jeho okolnosti nebo pokrevní rodič a jeho souhlas k osvojení utajeny, může 
soud rozhodnout o jejich odtajnění, odůvodňuje-li to velmi závažná situace ohrožující osvojené dítě na 
životě nebo na zdraví. 
 
Dohled nad úspěšností osvojení 
 
Odůvodňují-li to okolnosti případu, nařídí soud i bez návrhu nad osvojitelem a osvojencem dohled na 
dobu nezbytně nutnou, jejíž délku zároveň určí; dohled vykonává zpravidla prostřednictvím orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí. 

 
Zrušení osvojení 
 
Jsou-li pro to důležité důvody, soud osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence zruší; podá-li návrh jen 
jeden z nich, může se druhý k návrhu připojit. 
Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. To neplatí, je-li osvojení v rozporu se 
zákonem. 
Je-li to v souladu se zájmy dítěte, může soud na návrh osvojitele rozhodnout i před uplynutím doby tří let 
od rozhodnutí o osvojení, že je osvojení nezrušitelné. 

 
Zrušením osvojení zaniká poměr vzniklý osvojením i povinnosti a práva z tohoto poměru vyplývající a 
obnovuje se předchozí příbuzenský poměr. 
 
Majetková práva a majetkové povinnosti osvojence vzniklé před tím, než bylo osvojení zrušeno, nejsou 
zrušením osvojení dotčeny. 

 
 
Pro nároky podle předpisů o nemocenském pojištění, jakož i pro nároky podle pracovněprávních 
předpisů a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o státní sociální podpoře je dítě 
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svěřené do péče jiného občana než rodiče, do pěstounské péče, poručenství a do osvojení 
posuzováno jako dítě vlastní.    
 
Postup následuje po prvním kontaktu OSPOD 
 
Co udělat když se chci stát pěstounem nebo osvojitelem? 

- V každém případě je nutné navštívit příslušný obecní úřad s rozšířenou působnost (dle trv. 
pobytu žadatelů), OSPOD oddělení sociálně právní ochrany dětí, kde je vždy vyčleněná agenda 
náhradní rodinné péče (dále jen „ NRP „) a kde je možné získat základní informace o postupu. 

- Agendu NRP zajišťují na OSPOD Praha 11 tři pracovnice. 
- Sociální pracovnice seznámí žadatele s jednotlivými formami NRP – vysvětleny rozdíly, viz 

předchozí obecný rozpis. 
- Žadatelé obdrží k vyplnění žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče PP, ke které je potřeba doložit zákonem požadované doklady, například 
doklad o státním občanství či povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR nebo trvalému 
pobytu, zprávu o zdravotním stavu a finanční situaci. V požadavcích stanovených zákonem je i 
osobní životopis a fotografie. 

- Orgán sociálně právní ochrany pak dále zajišťuje opis z rejstříku trestu a zprávu  
o sociálních poměrech 

- Žadatel je taktéž seznámen s tím, že OSPOD je oprávněný zjišťovat další informace pro 
zprostředkování náhradní rodinné péče a zjišťovat, zda nedošlo ke změně rozhodných 
skutečností, které jsou uvedeny ve spisové dokumentaci 

- Pro posouzení žádosti je předpokladem též šetření sociálních pracovníků v místě bydliště 
žadatelů, ke kterému dochází zpravidla po předchozí domluvě a během kterého může dojít 
k objasnění nejasností a shromáždění všech písemností do složky žadatelů 

- Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí v případě, že se jedná o žadatele, kteří jsou 
rodinnými příslušníky nebo osobou blízkou dítěti 

- Ve lhůtě jednoho měsíce od podání žádosti OSPOD zpracuje a postoupí složku žadatelů na 
Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „MHMP„). 

- Následně usnesením informuje žadatele o tom, že jejich žádost byla postoupena k posouzení na 
MHMP a sám usnesení zašle na MHMP.  

- Žadatelé jsou povinni absolvovat psychologické vyšetření a přípravu k přijetí dítěte do NRP 
náhradní rodinné péče. Toto zajišťují krajské úřady, taktéž je na krajských úřadech zajišťován 
samotný výběr žadatelů a jsou zde vedeny evidence dětí, které jsou vhodné do náhradní rodinné 
péče.  

- Na základě odborného posouzení rozhodne MHMP (krajský úřad) o tom, zda budou žadatelé 
zařazení do evidence NRP. Odborné posouzení zahrnuje také přípravu žadatelů, která se 
zaměřuje na specifická témata související s NRP náhradní rodinnou péčí a schopností pečovat o 
přijaté dítě. Součástí odborného posouzení je také zjištění názoru vlastních dětí, pokud je 
žadatelé mají. Po vyhodnocení všech skutečností posoudí krajský úřad MHMP o zařazení do 
evidence.  

- Pokud je žadatel zařazen do evidence žadatelů, čeká pak na oznámení o nalezení dítěte, které 
by mohlo být svěřeno do pěstounské péče nebo osvojení. O tomto je následně vyrozuměn a má 
právo se s dítětem seznámit. Po seznámení se žadatelé vyjadřují, zda nadále chtějí dítě do své 
péče. O svěření dítěte do rodiny rozhoduje na návrh žadatele soud. 

- Zákon č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů od  
1. 1. 2013 zakládá mimo jiné vymezení práv a povinností pěstounů také povinnost vzdělávat se a 
absolvovat akreditované vzdělávací kurzy – Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče 

- Žadatelé mají v případě negativního rozhodnutí právo podat odvolání k MPSV 
 

 
 


