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Dohoda o výkonu pěstounské péče 
 

Rodina u nás, z.s. , Poličná 21, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 018 197 80,  
jednající Mgr. Janou Lexovou, sociální pracovnicí,  
jako osoba pověřená podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), podle písm. d) uzavírat dohody o výkonu pěstounské 
péče, podle písm. e) převzít zajišťování příprav, provádět přípravy a poskytovat 
odborné poradenství a pomoc pěstounům a podle písm. f) poskytovat výchovnou a 
poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče,  
dále jen poskytovatel, na straně jedné  
 

a  
 
 
Pavla xxxx, nar. 18.9.19xx  a František xxx, nar. 22.11.19xx, oba trvale bytem: 
xxxxxxxxx. 
dále jen pěstouni nebo osoby pečující, na straně druhé,  
 
uzavřeli  
 
 

t u t o   D O H O D U 
o výkonu pěstounské péče podle § 47b odst. 4 a souvisejících ZSPOD ve znění 

pozdějších úprav: 
 
 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
 
 

I. 
Důvody dohody 

 

1) Pěstounům byl svěřen na základě rozsudku Okresního soudu xxxx, č.j: O P 63/2011 
- 76, v PM 22. 12. 2011, do pěstounské péče nezletilý Tomáš, nar. 23. 2. 2xxx, dále 
jen svěřené dítě.  
 (2) Touto dohodou se upravují podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností 
pěstounů a práv a povinností poskytovatele.  
(3) Dohoda vychází z individuálního plánu ochrany svěřeného dítěte (dále též jen 
„IPOD“), v případě, že je vypracován.  
(4) IPOD je upravován ve spolupráci s místně příslušným OSPOD nejméně 1x ročně 
nebo podle potřeb a situace svěřeného dítěte.  
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II. 

Předmět spolupráce 
 

(1) Předmětem spolupráce je doprovázení náhradní rodiny klíčovým pracovníkem. 
Poskytovatel se s pěstouny dohodl, že „klíčovou pracovnicí“ pěstounů je paní Mgr. 
xxxxxxxxxxxxxxx, sociální pracovnice. S klíčovou pracovnicí řeší pěstouni všechny 
záležitosti, vyplývající z této dohody, ledaže by si okolnosti vyžadovaly něco jiného.   
(2) Poskytovatel může určit po projednání s pěstouny jiného klíčového pracovníka. V 
případě ukončení pracovního poměru klíčového pracovníka nebo jeho pracovní 
neschopnosti, která by měla se zřetelem ke všem okolnostem trvat déle než 1 měsíc, 
je poskytovatel povinen určit nového klíčového pracovníka a bezodkladně   o tom 
pěstouny vhodným způsobem vyrozumět.  
(3) Pěstouni byli při podpisu smlouvy poučeni, že můžou kdykoli podat stížnost, pokud 
by z jakéhokoli důvodu nebyli spokojeni se spoluprací se svou klíčovou pracovnicí. 
Stížnost se podává písemně na adrese sídla poskytovatele.  
(4) Pěstouni mají právo požádat o změnu osoby klíčového pracovníka, a to z jakéhokoli 
důvodu, jakož i bez uvedení důvodu. Poskytovatel je povinen jim vyhovět.  
Žádost se podává písemně na adrese jeho sídla, pěstouni budou nejpozději do 
jednoho týdne vyrozuměni o jednání k žádosti.  
(5) Podání stížnosti podle odst. 3 ani podání žádosti podle odst. 4 nesmí být 
pěstounům jakkoli na újmu. Písemná forma je zachována též tehdy, pokud pěstouni 
podají uvedenou stížnost nebo žádost ústně do protokolu u kontaktního pracovníka.  
(6) Pěstouni se mohou na svého klíčového pracovníka obracet telefonicky mimo dny 
pracovního klidu kdykoli v pracovní době od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.30 hod 
na telefonní číslo xxx xxx xxx.  
V případě čerpání dovolené klíčovým pracovníkem jim tento včas sdělí osobu, která 
jej zastupuje a telefonní spojení.  
(7) Krizová linka, tel. č. 777 721 680, je v provozu denně včetně dnů pracovního klidu 
od 7.00 do 22.00 hod. Zde je možno řešit jakoukoli naléhavou situaci, která nesnese 
odkladu, vč. požadavku na zajištění okamžité výpomoci (viz čl. V.), např. v důsledku 
úrazu pěstouna.  
 
 

PRÁVA A NÁROKY PĚSTOUNŮ 
 

III. 
Pravidelné konzultace s klíčovým pracovníkem 

 
Klíčový pracovník je v pravidelném kontaktu s rodinou. Pěstouni a děti svěřené do 
pěstounské péče mají možnost konzultovat průběh výkonu pěstounské péče v rodině.  
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IV. 
Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě 

 
 

(1)  Pěstouni a poskytovatel se dohodli, že v případě, nastane-li některá z překážek v 
zajištění osobní péče o svěřené dítě podle § 47a odst. 2 písm. a) zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších, zajistí krátkodobou péči  o 
svěřené dítě druhý z manželů. V případě, že to z objektivních důvodů nebude možné, 
poskytovatel zprostředkuje krátkodobou péči po nezbytně nutnou dobu 
prostřednictvím subjektu k tomu způsobilému a to nejpozději do 24 hodin od uplatnění 
žádosti  osoby pečující o zajištění pomoci. Žádost o výpomoc uplatní pěstouni u 
klíčového pracovníka (čl. II), a není-li dosažitelný, pak na krizové lince (čl. III. odst. 4).  
Služba krátkodobé péče se poskytuje v pracovních dnech, nejdříve od 07:30 hod ráno 
do 18:00 hod večer, po dohodě s pěstouny. Péče se poskytuje dítěti ve věku od 1 do 
15 let v prostorách pobočky, případně v bydlišti osoby pečující. Náklady na přímou 
péči o dítě nese poskytovatel, náklady na cestovné a stravu dítěte  při poskytnutí trvalé 
nebo dočasné pomoci hradí pěstouni. 
Jedná se zejména o tyto případy: 
a) pomoc při nemocenské bude poskytnuta nejvýše v rozsahu 8 hodin. Pomoc bude 
poskytnuta na žádost pěstounů nejpozději od druhého dne trvání pracovní 
neschopnosti.  
b) pomoc při vyřizování nezbytných záležitostí – týká se zejména jednání na správních 
úřadech nebo u soudu, zdravotní vyšetření pěstounů. Poskytuje se na dobu nezbytně 
nutnou pro vyřízení záležitosti, nejvýše jednou za měsíc. V případě vyřizování 
záležitostí, které se týkají svěřeného dítěte, se poskytuje i vícekrát než jednou za 
měsíc. O poskytnutí této pomoci musí pěstoun požádat s dostatečným časovým 
předstihem, minimálně sedm dní předem. Pokud pěstouni o poskytnutí této pomoci 
požádá v kratším časovém intervalu, než je uvedeno v předchozí větě, může  
poskytovatel poskytnutí pomoci z provozních důvodů odmítnout.  
c)  pomoc při narození vlastního dítěte – se poskytne ve stejném rozsahu jako pomoc 
při nemocenské, 
d) pomoc při úmrtí osoby blízké – poskytuje se v rozsahu nejvýše dvou dnů a osmi 
hodin v každém dni, přičemž jeden den je určený k zařízení pohřbu, druhý den k účasti 
na pohřbu. 
(2) Pomoc se ve všech případech poskytuje na žádost pěstounů - není povinností 

pěstounů tuto pomoc využít.  

 

V. 
Respitní péče 

 
(1) Pěstouni mají právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené 
děti (které dosáhly alespoň 2 let věku) ze strany poskytovatele v rozsahu alespoň 14 
kalendářních dnů v kalendářním roce (dále též “respitní péče“, „respit“). Respit se 
poskytuje v rozsahu podle věty první bez ohledu na počet dětí, které má pěstounka v 
péči.  
(2) Není-li o dítě pečováno po celý kalendářní rok, vzniká pěstounům nárok na 
poměrnou část respitu v rozsahu 1 dne za každý celý měsíc, po který o dítě nebo děti 
pečují. Za každých celých 6 měsíců, po které je o dítě pečováno, vzniká pěstounům 
nárok na další 1 den respitu.  
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(3) Žádost o čerpání respitní péče v rozsahu do 3 kalendářních dnů je třeba u 
poskytovatele uplatnit nejpozději 1 měsíc před plánovaným začátkem čerpání.  
(4) Žádost o čerpání respitu v rozsahu nad 3 kalendářní dny je třeba u poskytovatele 
uplatnit nejpozději 2 měsíce před plánovaným začátkem čerpání.  
(5) Pokud pěstouni při určování vhodného typu péče podle předchozího odstavce 
navrhnou určitý vhodný typ péče, je poskytovatel povinen jim vyhovět, leda že by 
taková péče byla nepřiměřeně nákladná, nebo nebyla pro dítě vhodná, zejména s 
ohledem na individuální plán ochrany dítěte; takové skutečnosti je poskytovatel ve 
svém oznámení podle odst. 5 povinen přesvědčivě odůvodnit a vždy navrhnout jinou 
alternativu.  
(6) Nepožádají-li pěstouni o čerpání respitní péče v kalendářním roce ani do konce 
měsíce června, navrhne jim poskytovatel alespoň 2 možné termíny čerpání.  
(7) Nevyčerpaný respit se do dalšího roku nepřevádí ani se za něj neposkytuje finanční 
kompenzace.  
(8) Náklady na přímou péči o dítě po dobu respitu nese poskytovatel ve sjednané výši 
pro daný kalendářní rok. Pěstouni hradí cestovné a podílí se na úhradě stravného, 
nákladech na ubytování a podobných souvisejících plateb, které je poskytovatel 
povinen na žádost pěstounů vyúčtovat.   
  
 

VI. 
Zprostředkování odborné pomoci 

 
(1) Pěstouni a/nebo svěřené dítě (oprávněné osoby) mají právo společně nebo 
samostatně v rozsahu nejvýše 2 hodin během 2 kalendářních měsíců využít osobní 
konsultace, psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc (finanční 
poradenství, advokáta se specializací na rodinné právo a dětské klinické psycholožky 
atp.). Jednotlivá čerpání se z hlediska časového rozsahu sčítají. Pokud bude odborná 
pomoc poskytována za úhradu, hradí tyto náklady poskytovatel do výše 500,- Kč za 1 
hodinu a do výše 8 hodin poskytnuté odborné pomoci v kalendářním roce.   
(2) Ve stejném rozsahu, jak je uveden v odstavci 1, mají pěstouni právo požádat  o 
jinou zvláštní odbornou pomoc v oblastech týkajících se péče o svěřené dítě.  
(3) Tento článek se nevztahuje na odbornou pomoc, kterou  
     a) je povinen zajišťovat Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona  o sociálně-
právní ochraně dětí,  
     b) je povinen zajistit poskytovatel v rámci pověření podle § 48 odst. 2 písm. e) a 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí,  
     c) je poskytovatel schopen zajistit svými zaměstnanci, a na kterou se současně 
nevztahuje omezení časového rozsahu podle odst. 1.  
(4) Ve stejném rozsahu jako pěstounce a svěřenému dítěti přísluší právo podle 
předchozích odstavců rovněž vlastním dětem pěstounů.  
(5) Při žádosti o zprostředkování odborné pomoci a jejím vyřízení se postupuje stejně, 
jako v případě výpomoci se zařizováním nezbytných záležitostí podle článku výše.  
 
 
 
 



 

 
5 

 

 
 

POVINNOSTI PĚSTOUNŮ 
 

VII. 
 

Zvyšování znalostí a dovedností; vzdělávací plán 
 
 
 

(1) Základní průběžné vzdělávání činí 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po 
sobě jdoucích.  
(2) Doplňující průběžné vzdělávání navazuje na základní vzdělávání podle odst. 1 a 
jeho rozsah je předmětem dohody. Rozsah vzdělávání nesmí být na újmu svěřenému 
dítěti.  
(3) Poskytovatel s pěstouny vytvoří vzdělávací plán. Poskytovatel navrhne pěstounům 
vhodnou skladbu vzdělávacích kursů a je současně povinen vyhovět návrhům 
pěstounům na zajištění jimi navrhovaného vzdělávání, ledaže by navržený typ 
vzdělávání s péčí o svěřené děti nijak nesouvisel nebo náklady na zajištění účasti 
pěstounky na takovém vzdělávání by byly nepřiměřeně vysoké. Za nepřiměřeně 
vysoké náklady se považuje vždy cena přesahující 300,- Kč za 1 hodinu vzdělávání  a 
osobu. V takovém případě se však pěstouni mohou obrátit písemně na z.s. Rodina u 
nás, aby zajištění účasti pěstounů na takovém vzdělávání povolil, je-li jejich účast 
vhodná a účelná.  
(4) Ve vzdělávacím plánu se poskytovatel s pěstouny dohodne, jakým způsobem bude 
zajištěna péče o svěřené dítě po dobu vzdělávání.  
(5) V případě určení vhodného vzdělávání je poskytovatel povinen zajistit na svůj 
náklad péči o svěřené dítě po dobu vzdělávání. Tato péče se vždy považuje za 
výpomoc, která je nárokem pěstounky podle čl. V. Poskytovatel je povinen zajistit tuto 
výpomoc v místě realizace vzdělávání, nebrání-li tomu závažná překážka, nebo 
dohoda s pěstouny.  
(6) Základní vzdělávání podle odst. 1 a určené vzdělávání podle odst. 5 je vždy plně 
hrazeno poskytovatelem. Za součást nákladů hrazených poskytovatelem se mohou 
považovat také náklady na ubytování pěstounů nebo svěřeného dítěte, za podmínek 
stanovených poskytovatelem státního příspěvku na výkon pěstounské péče. 
(7) Doplňující vzdělávání podle odst. 2 je hrazeno poskytovatelem, ledaže by se 
poskytovatel s pěstouny ve vzdělávacím plánu dohodl, že se pěstouni budou na 
úhradě vzdělávání podílet a jakým dílem.  
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Některé povinnosti při péči o svěřené dítě 
 

VIII. 
Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodiči 

 
(1) Pěstouni jsou povinni prohlubovat sounáležitost dítěte s rodiči a dalšími osobami 
jemu blízkými a umožnit styk dítěte s těmito osobami, je-li takový kontakt podle IPOD 
v souladu se zájmem dítěte a neučinil-li soud jiné opatření (omezení či zákaz styku).  
Pakliže osobní styk neprobíhá nebo je omezen či zakázán, je přesto pěstounka 
povinna podporovat pozitivní identitu dítěte ve vztahu k rodině jeho původu.  
(2) Kontakt rodičů s dětmi bude za předpokladu splnění podmínek podle odst. 1 
probíhat písemně, telefonicky i osobně.  
(3) Pěstouni jsou povinni opatření týkající se sounáležitosti dítěte s rodinou jeho 
původu vyplývající z IPOD, která se jich dotýkají nebo při jejichž realizaci je nezbytná 
jejich součinnost, dodržovat, pokud jsou jim známa.  
  
 

IX. 
Pomoc při realizaci kontaktu dětí s rodiči 

 
(1) V případě potřeby asistovaného kontaktu dítěte s rodiči zajistí poskytovatel prostor 
a odborného pracovníka pro realizaci asistovaného kontaktu, a to v pracovních dnech 
v době od 08:00 hod do 18:00 hod.   
(2) Průběh kontaktu bude průběžně vyhodnocovat odborný pracovník poskytovatele.  
(3) Pěstouni se mohou obracet na odborného pracovníka v případě jakýchkoliv 
problémů spojených s kontakty dítěte s rodiči.  
 
 

X. 
Sledování naplňování dohody 

 
(1) Klíčový pracovník je povinen sledovat naplňování této dohody. Za tímto účelem je 
v osobním kontaktu s rodinou nejméně jedenkrát za dva měsíce. Kontakt může 
probíhat buď na pracovišti z.s. Rodina u nás nebo – na žádost pěstounů – v 
domácnosti pěstounů. 
(2) Klíčový pracovník je oprávněn hovořit s dětmi o samotě, a to buď v domácnosti 
pěstounů, nebo v neutrálním prostředí (škola, prostory provozovatele apod.).  
(3) Každých šest měsíců zpracuje klíčový pracovník zprávu o průběhu výkonu 
pěstounské péče, kterou předá OSPOD MěÚ xxx. S obsahem zprávy pěstouny 
seznámí. Pěstouni jsou oprávněni požádat o doplnění této zprávy anebo vznést 
připomínky k jejímu obsahu; není-li požadavku o doplnění zprávy poskytovatelem 
vyhověno, musí být připomínky nebo návrh doplnění zprávy pěstounů předán OSPOD 
MěÚ xxx, spolu se zprávou.  
(4) Pěstouni jsou povinni sdělovat klíčovému pracovníkovi všechny důležité 
skutečnosti související s výkonem pěstounské péče a umožňovat mu předem 
ohlášené návštěvy v domácnosti.  
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SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

XI. 
 

(1) Pěstouni mohou využívat další služby nabízené poskytovatelem. Jedná se  
zejména o:  
    a) klubová setkání náhradních rodin s programem terapií pro děti i dospělé  
    b) poradensko-relaxační pobyty pro náhradní rodiny,  
    c) setkání pro děti v náhradní péči.  
 
(2) Pěstouni mají povinnost : 
    a) plnit opatření vyplývající z individuálního plánu ochrany dítěte, která se na ně 
vztahují, a podílet se na jeho aktualizaci (čl. I odst. 2 věta poslední),  
    b) umožnit klíčovému pracovníkovi návštěvu ve své domácnosti v předem 
dohodnutých termínech,  
    c) vést pravidelné záznamy o průběhu pěstounské péče, sledovat vývoj dětí  
    d) dodržovat pravidla pro bezpečnou péči o děti.  

 
 
 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

 
XII. 

Výpověď dohody 
 

(1) Pěstouni mohou vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče bez udání důvodu. 
Jsou povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat OSPOD MěÚ xxx. 
(2) Poskytovatel může vypovědět dohodu  
    a) pro závažné nebo opakované porušování povinností, vyplývajících z této dohody, 
včetně příloh, nebo  
    b) pro opakované maření sledování naplňování této dohody, např. neumožnění 
ohlášené návštěvy.  
(3) Poskytovatel je povinen pěstouny písemně upozornit, dojde-li k jednání, jehož 
opakování by mohlo dát důvod k výpovědi dohody.  
(4) Výpovědní lhůta počne běžet ode dne doručení výpovědi druhé straně, a skončí ke 
dni uzavření nové dohody o výkonu pěstounské péče nebo právní mocí rozhodnutí, 
upravujícího podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pěstounů. O skončení 
výpovědní lhůty jsou pěstouni povinni poskytovatele bezodkladně vyrozumět.  
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XIII. 
Účinnost dohody 

 
 

(1) Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jeden stejnopis a třetí stejnopis obdrží OSPOD MěÚ xxx.  
(2) Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. S 
uzavřením této dohody vyjádřil OSPOD MěÚ xxx souhlas dne 6. 9. 2016, vydaný na 
základě předložení návrhu obsahu dohody. Strany prohlašují, že tato dohoda se s 
návrhem předloženým k vyjádření OSPOD MěÚ xxx obsahově i slovně shoduje a 
oproti předloženému návrhu neobsahuje žádné změny.  
(3) Ustanovení této dohody se mohou měnit pouze formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami.  
(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
se zněním dohody připojují obě smluvní strany své podpisy.  
(5)Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
 
 
 
 
Ve Valašském Meziříčí, dne:   
 
 
 
 
………………………………… pěstoun 
 
 
 
 
 
………………………………… pěstounka 
 
 
 
 
 
…………………………………    oprávněná osoba poskytovatele 
 
 
 


