
PĚSTOUNSKÁ PÉČE 

1.  Základní informace: 

 Pěstounskou péči upravuje zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(nový). Je stanovena tehdy, když o dítě/děti nemůže pečovat žádný z 

rodičů. 

 Přednost je dána vždy příbuzenské pěstounské péči před nepříbuzenskou 

 Tato forma náhradní rodinné péče (NRP) musí mít vždy přednost před péčí ústavní. 

 Může trvat pouze na dobu, po kterou trvá překážka na straně biologického 

rodiče/biologických rodičů. 

 Biologický rodič může požadovat dítě zpět do své péče, soud vyhoví, pokud je to v 

zájmu dítěte. 

 Rodič má vůči dítěti rodičovská práva a povinnosti. 

 Rodič má právo se s dítětem stýkat, nebo min. informovat se o něm, pokud soud 

nerozhodne jinak. 

 Rodič stále rozhoduje o podstatných záležitostech dítěte, pěstoun je oprávněn 

rozhodovat pouze o běžných záležitostech, pěstoun není zákonným zástupcem dítěte. 

 Pěstoun má povinnost prohlubovat kontakt dítěte s rodiči i dalšími 

příbuznými. Pěstoun má povinnost pravidelného vzdělávání se (24hod./1 rok). 

 Od roku 2013 má pěstoun povinnost spolupracovat s doprovázející organizací 

(nezisková organizace, příspěvková organizace, krajský úřad, místně příslušný 

OSPOD). 

 Pěstoun dostává příspěvek na úhradu potřeb dítěte (to nemusí automaticky platit u 

příbuzenské pěstounské péče) a odměnu pěstouna, od Úřadu práce (ÚP). 

 Pěstounská péče zaniká svěřením dítěte zpět do péče rodiče, nabytím zletilosti dítěte. 

 

Navzdory tomu, že děti bývají 

pěstounům svěřené pouze dočasně, 

získávají svou novou rodinu, která 

jim nabízí bezpečí a především 

lásku, kterou ke svému životu 

potřebují naši nejmenší ze všeho 

nejvíce. 

 



2.  Rozdělení: 

Dlouhodobá pěstounská péče: 

Dítě je do této péče svěřeno pravděpodobně na neomezeně dlouhou dobu, protože v dohledné 

době není možný jeho návrat do rodiny původní. 

 

Krátkodobá pěstounská péče (tzv. profesionální pěstounská péče): 

Dítě je do této péče svěřeno dočasně, nejvíce na dobu 1 rok. 

Jde o dobu, po kterou si biologičtí rodiče upravují své poměry. 

Pokud se rodinná situace nezlepší, je dítěti po uplynutí 1 roku hledána jiná forma NRP 

(dlouhodobá pěstounská péče, adopce, výjimečně ústavní péče). 

 

3.  Výše dávek pěstounské péče: https://portal.mpsv.cz/soc/dpp 

https://portal.mpsv.cz/soc/dpp

