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Postup při žádosti o dočasný pobyt dítěte mimo zařízení (tzv. hostitelská péče) 

 

Ředitel ústavního zařízení, ale i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a domova pro osoby 
se zdravotním postižením může povolit dítěti pobyt mimo zařízení. Povolení může ředitel vydat jen 
na základě písemného souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí – obecního úřadu obce  
s rozšířenou působností.  

Písemný souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností musí obsahovat určení osob,  
u nichž bude dítě pobývat, délku pobytu dítěte mimo ústav, na kterou se souhlas vydává, a místo 
pobytu dítěte. 

Pro rozhodnutí ředitele zařízení povolit dočasný pobyt dítěte mimo zařízení je důležité znát rodinné 
a sociální prostředí, v němž bude dítě pobývat. V případě pobytu dítěte u jiných fyzických osob než 
rodičů, prarodičů nebo sourozenců se posuzuje také jejich bezúhonnost (§27, odst. 1, e) zákona  
č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Pro tento účel se za bezúhonného nepovažuje ten, 
kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, svobodě, lidské 
důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný trestný čin, jehož spáchání může mít 
vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte,   
  
Chce-li žadatel požádat o hostitelskou péči ke konkrétnímu dítěti, dostaví se na OSPOD, který je 
místně příslušný dle trvalého bydliště nezletilého, v případě velké vzdálenosti od bydliště žadatele, 
se může žadatel dostavit na OSPOD příslušný jeho trvalému bydlišti a požádat o spolupráci tento 
OSPOD. 
 
V případě, že se nejedná o konkrétní dítě, navštíví žadatel OSPOD, kde má on trvalý pobyt. 
V tomto případě vyplní na OSPOD dotazník, vytvořený MHMP hl. m. Prahy, který je vytvořen pro 
potřeby OSPODu, protože MHMP nevede databázi žadatelů o hostitelskou péči. Hostitelská péče 
není formou náhradní rodinné péče.  
 
Pobyt dítěte mimo ústav se posuzuje dle §30 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně 
dětí ve znění pozdějších předpisů. 
 
Obecní úřad s rozšířenou působností si může vyžádat výpis z rejstříku trestů a žadatele o tom 
vyrozumí.  
 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán sociálně-právní ochrany dětí posoudí, zda je 
vhodné psychologické vyšetření fyzické osoby jiné než rodiče, u níž má dítě pobývat. Pokud dospěje 
k závěru, že ano, požádá o to příslušný krajský úřad, popřípadě doporučí vhodné pracoviště. Krajský 
úřad je povinen toto zabezpečit. OSPOD prošetří poměry v místě bydliště žadatele, popřípadě 
v místě, kde bude dítě při pobytu pobývat. 
 
K přistoupení k hostitelské péči dítěte se musí postupovat tak, aby byla především v zájmu dítěte. 
Návštěvy u jiných fyzických osob by měly být umožněny především dětem, jejichž návrat do původní 
rodiny je nepravděpodobný a svěření do náhradní rodinné péče je nereálné. Dítě by samo mělo 
souhlasit s pobytem mimo zařízení. Základním pravidlem je zjištění názoru dítěte. 
 
 
 
 


