
Přílohy: Citace zákonů 

Příloha číslo 1: 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině - Pěstounská péče 

§ 45a 

(1) Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě (dále jen „pěstoun“), jestliže zájem dítěte 
vyžaduje svěření do takové péče a osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte. Ujala-li se 

osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou osobou, ledaže to 

není v souladu se zájmy dítěte. Podrobnosti stanoví zvláštní právní předpis14). 

§ 45c 

(1) Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat. Bylo-li dítě svěřeno do pěstounské péče jen jednomu z 

manželů, platí ustanovení § 33 obdobně. 

(2) Pěstoun při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Nemá vyživovací 
povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech. Má-li 

pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat 

rozhodnutí soudu. 
(3) Dítě je povinno pomáhat podle svých schopností v domácnosti pěstouna; pokud má vlastní příjem a 

žije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny. 

 

Příloha číslo 2: 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Pěstounství 

§ 962  

(1)Kdo se má stát pěstounem, musí skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na území České republiky a 

musí souhlasit se svěřením dítěte do pěstounské péče.  

(2)Ujala-li se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou 
osobou, ledaže to není v souladu se zájmy dítěte.  

§ 963  

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.  

§ 964  

(1)Dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče společným pěstounům, pokud jsou manželé.  
(2)Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství společných pěstounů, toto manželství nerozvede, dokud 

nebudou upraveny povinnosti a práva pěstounů pro dobu po rozvodu. Rozvodem manželství společná 

pěstounská péče manželů zaniká.  

(3) Zemře-li jeden ze společných pěstounů, zůstává dítě v pěstounské péči pozůstalého manžela.  

§ 965  

(1)Se souhlasem druhého manžela může být dítě svěřeno do pěstounské péče jen jednoho z manželů.  

(2)Souhlasu druhého manžela ke svěření dítěte do pěstounské péče není třeba, jestliže druhý z manželů 
není plně svéprávný nebo je-li opatření jeho souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou.  

(3)Na osobní péči o dítě v pěstounské péči se podílí i manžel pěstouna, pokud žije v rodinné 

domácnosti.  

§ 966  
(1)Pěstoun je povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat.  

(2)Pěstoun při výchově dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je povinen a oprávněn 

rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, v těchto záležitostech dítě 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. 
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Příloha číslo 3: 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině - Pěstounská péče 

§ 46 

(1) Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k 

nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud 
nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může 

soud nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i v 
případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní 

výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti.  

(2) Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní 

rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která má přednost 
před výchovou ústavní. Pominou-li po nařízení ústavní výchovy její důvody nebo lze-li dítěti zajistit 

náhradní rodinnou péči, soud ústavní výchovu zruší.  

 

Příloha číslo 4: 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Ústavní výchova 

§ 971 

(1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně 

ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, 
pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit, může soud jako nezbytné opatření také nařídit 

ústavní výchovu. Učiní tak zejména tehdy, kdy dříve učiněná opatření nevedla k nápravě. Soud přitom 

vždy zvažuje, zda není na místě dát přednost svěření dítěte do péče fyzické osoby.  
(2) V případě, že rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou dobu, svěří 

soud dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to na dobu nejdéle šest měsíců.  

(3) Nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě 

svěřeno do péče, nemohou být samy o sobě důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově, jestliže 
jsou jinak rodiče způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění dalších povinností vyplývajících z 

jejich rodičovské odpovědnosti.  

(4) Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, do kterého má být dítě 

umístěno. Přitom přihlédne k zájmům dítěte a k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Soud 

dbá na umístění dítěte co nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých. To platí i tehdy, 

rozhoduje-li soud o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

 

Příloha číslo 5: 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině - Osvojení nezrušitelné 

§ 74 

(1) Osvojení může být provedeno také tak, že je nelze zrušit. 

(2) Takto mohou osvojit dítě pouze manželé, nebo jeden z manželů, který žije s některým z rodičů dítěte 

v manželství, a nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Výjimečně může takto osvojit i 
osamělá osoba, jestliže jsou jinak předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání. V 

takovém případě soud též rozhodne, aby byl z matriky vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte. 

 

 



Příloha číslo 6: 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Osvojení, osvojitel a osvojované dítě 

§ 804 
Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v 
případě náhradního mateřství.  

§ 806 
(1) Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň dvanácti let, je třeba vždy jeho osobního souhlasu, ledaže je 
mimo jakoukoli pochybnost, že by byl postup požadující osobní souhlas osvojovaného dítěte v zásadním 

rozporu se zájmy dítěte, nebo že dítě není schopno posoudit důsledky souhlasu.  

§ 837 
Utajení osvojení 
(1) 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.  
(2) 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.  

§ 840 
(1) 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.  
(2) Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. To neplatí, je-li osvojení v rozporu 

se zákonem.  

§ 847 

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého 
(1) Zletilého lze osvojit, jestliže  

a) přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem,  

b) v době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý,  
c) osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti nebo  

d) osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela.  

(2) Zletilého nelze osvojit, jestliže by to bylo v rozporu s odůvodněným zájmem jeho pokrevních 

rodičů.  
(3) Ustanovení o osvojení nezletilého, včetně ustanovení o následcích osvojení, se použijí, s výjimkou § 

838 a 839, obdobně.  

 

Příloha číslo 7: 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině - Poručenství 

§ 78 

Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské 
zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, ustanoví 

soud dítěti poručníka, který bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo 

jeho rodičů. 

§ 80 
(1) Poručník odpovídá soudu za řádné plnění této funkce a podléhá jeho pravidelnému dozoru. Zejména 

je povinen podávat soudu zprávy o osobě poručence a účty ze správy jeho jmění. Soud však může 

poručníka zprostit povinnosti podávat podrobné vyúčtování, nepřesahují-li výnosy jmění 
pravděpodobné náklady na výchovu a výživu poručence. 

§ 81 

Na vztahy poručníka (poručníků) a dítěte se přiměřeně vztahují ustanovení o právech a povinnostech 

rodičů a dětí. Funkce poručníka nezakládá vyživovací povinnost k dítěti. 

§ 82 

(1) Soud zprostí poručníka poručenství na jeho návrh. 



(2) Soud poručníka odvolá, jestliže se stane pro výkon funkce poručníka nezpůsobilý nebo porušuje své 

povinnosti. 

(3) V případě rozvodu manželů, kteří byli ustanoveni do funkce poručníků, soud vždy posoudí, zda je v 
zájmu dítěte, aby tuto funkci vykonávali nadále oba rozvedení manželé. V opačném případě jednoho z 

nich poručenství zprostí. 

 

Příloha číslo 8:  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Poručenství 

§ 928 
(1) Není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném 
rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka.  

(2) 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.  

§ 933 
(1) Poručník odpovídá za řádné plnění své funkce a podléhá stálému dozoru soudu.  

(2) Poručník se ujímá své funkce dnem jmenování.  

(3) Do devadesáti dnů po svém jmenování předloží poručník soudu soupis jmění dítěte; soud může tuto 

lhůtu na žádost poručníka prodloužit, nejdéle však o šedesát dnů.  

§ 934 
(1) Každé rozhodnutí poručníka v nikoli běžné záležitosti týkající se dítěte musí být schváleno soudem. 

K právnímu jednání poručníka, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží. 
(2) 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.  

§ 938 
(1) Po skončení výkonu funkce poručníka postoupí ten, kdo funkci vykonával, bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do šesti měsíců, soudu všechno, co měl z důvodu své funkce u sebe, a předloží mu 
závěrečnou zprávu o výkonu poručenské funkce; její součástí je závěrečný účet ze správy jmění dítěte.  

 

Příloha číslo 9: 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině - Opatrovnictví 

§ 83 

(1) Vedle případu střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte nebo mezi dětmi týchž rodičů navzájem (§ 

37 odst. 1), ohrožení majetkových zájmů dítěte (§ 37b), omezení rodičovské zodpovědnosti (§ 44 odst. 
2) a řízení o osvojení (§ 68b) ustanoví soud opatrovníka též v případech, kdy je to v zájmu dítěte z jiných 

důvodů třeba. 

(2) V takových případech lze ustanovit opatrovníkem i orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

§ 84 

Rozsah práv a povinností opatrovníka vymezí soud z hlediska účelu, pro který byl opatrovník ustanoven, 

aby ochrana zájmů nezletilého byla plně zajištěna. 

 

 

 

 



Příloha číslo 10: 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Opatrovník pro správu jmění dítěte 

§ 948 
V rozhodnutí o jmenování opatrovníkem pro správu jmění soud vymezí rozsah jmění, které bude tento 
opatrovník spravovat; rovněž zpravidla určí, jakým způsobem má s jednotlivými částmi jmění nakládat, 

popřípadě, jaký způsob nakládání se mu zakazuje.  

§ 949 
Opatrovník pro správu jmění postupuje při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře a nesmí 

podstupovat nepřiměřená rizika.  

§ 951 
(1) Opatrovník pro správu jmění má právo odečíst si z výnosu jmění dítěte potřebné náklady souvisící 

se správou jmění dítěte. Nestačí-li výnos, může soud rozhodnout, že náklady budou uhrazeny z majetku.  

(2) Opatrovník pro správu jmění má právo na přiměřenou odměnu z výnosu jmění dítěte; odstavec 1 

platí obdobně. Výši odměny a dobu, za kterou má být odměna opatrovníkovi pro správu jmění stanovena, 
určí soud s ohledem na povahu výnosu jmění dítěte. Ustanovení § 903 odst. 2 platí obdobně.  

 

Zákon č. 401/2012 Sb.: 

Příloha číslo 11: 

Základní ustanovení sociálně-právní ochrany 

§ 9a 

(1) Nastane-li situace, která ohrožuje řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte, kterou rodiče nebo jiné 
osoby odpovědné za výchovu dítěte nemohou nebo nejsou schopni sami řešit, je nezbytné přijmout na 

ochranu dítěte a k poskytnutí pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte 

potřebné opatření sociálně-právní ochrany podle části třetí. 
(2) Opatření sociálně-právní ochrany musí být zvolena tak, aby na sebe navazovala a vzájemně se 

ovlivňovala. Při výkonu a realizaci opatření mají přednost ta, která zabezpečí řádnou výchovu a příznivý 

vývoj dítěte v jeho rodinném prostředí a není-li to možné v náhradním rodinném prostředí; při tom se 

postupuje s využitím metod sociální práce a postupů odpovídajících současným vědeckým poznatkům. 
(3) Orgány sociálně-právní ochrany, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřené osoby 

jsou povinny se řídit při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, 

které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Plnění standardů 
kvality sociálně-právní ochrany se hodnotí systémem bodů. 

(4) Standardy kvality sociálně-právní ochrany obsahují 

a) principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, 

b) standardy sociální práce s klientem, 
c) standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany, 

d) technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany. 

 

Příloha číslo 12: 

Preventivní a poradenská činnost 

§ 10 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen 

a) sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku, 
b) činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, 

c) 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, 

d) zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny podle písmene c) 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, 
e) pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve 

spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména 

zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální 
oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, 

poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob; pro účast na případové konferenci platí § 38 odst. 

7 obdobně. 

(4) Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě 
další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

o takové skutečnosti dozví. Pokud o to ten, kdo učinil oznámení podle věty první, požádá, obecní úřad 
obce s rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na 

základě skutečností uvedených v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6. Zřizovatel 

zařízení uvedeného v § 39 odst. 1 písm. c) má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost 
ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu 

má dítě trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož 

správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato. Při plnění povinností podle věty první 

a třetí se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu. 
(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. 

 

Příloha číslo 13: 

Výchovná opatření 

§ 13a 

(1) Vyžaduje-li to zájem dítěte a výchovná opatření podle § 13 odst. 1 nevedla k nápravě, může soud 

dočasně odejmout dítě z péče rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte; 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 v domově pro osoby se zdravotním postižením. 

(2) Není-li možné zajistit dítěti potřebnou ochranu a pomoc jiným výchovným opatřením nebo opatřením 
sociálně-právní ochrany a zároveň není možné zajistit péči o dítě náhradní rodinnou péčí, zejména 

pěstounskou péčí na přechodnou dobu, může soud rozhodnout o svěření dítěte do péče zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc podle odstavce 1 písm. a), jde-li o dítě, 
a) které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo zdraví vážně ohroženy, 

b) které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, 

c) tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, nebo 

d) které se ocitlo v prostředí nebo situaci, které závažným způsobem ohrožují jeho základní práva. 
(3) Soud v rozhodnutí označí zařízení, do kterého má být dítě podle odstavce 1 umístěno. Přitom 

přihlédne k zájmům dítěte a k vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Soud dbá na 

umístění dítěte co nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých. 
(4) V souvislosti s řešením sporu rodičů o výchově dítěte může soud rozhodnout o pobytu dítěte v zařízení 

poskytovatele zdravotních služeb podle odstavce 1 písm. b), jen vyžaduje-li to zdravotní stav dítěte a za 

podmínek, že 
a) je prokázáno, že existuje naléhavá potřeba umístění dítěte do tohoto zařízení s ohledem na zájem 

dítěte a jeho další citový, psychický a rozumový vývoj, 



b) nepostačuje využití jiných opatření k ochraně dítěte, 

c) je soudem předem omezena doba pobytu dítěte v zařízení poskytovatele zdravotních služeb a 

d) současně je rodičům uložena povinnost využít odbornou poradenskou pomoc směřující k nápravě 
vztahů v rodině. 

(5) Soud může dobu trvání výchovného opatření podle odstavce 1 zcela výjimečně prodloužit, zejména 

v případě, že si rodiče nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte prokazatelně upravuje své poměry 
tak, aby mohla převzít dítě do osobní péče. Celková doba nepřetržitého trvání výchovného opatření 

podle odstavce 1 nesmí přesáhnout 6 měsíců. 

(6) Doby pobytu dítěte ve středisku výchovné péče, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v 

zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením, který je 
uložen na základě předběžného opatření podle § 76 nebo § 76a občanského soudního řádu nebo 

výchovného opatření podle odstavce 1, se pro účely posouzení celkové doby nepřetržitého trvání 

výchovného opatření podle odstavce 5 sčítají. Povolení přechodného pobytu (návštěvy) u rodičů nebo 
jiných osob podle § 30 nemá na celkovou dobu trvání výchovného opatření podle odstavce 5 vliv. 

 

Příloha číslo 14: 

Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče krajským úřadem 

§ 22 
(5) Krajský úřad řízení o zařazení žadatele do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče 

a) přeruší, je-li proti žadateli nebo proti jeho manželovi, druhovi, dítěti nebo jiné osobě tvořící s 
žadatelem společnou domácnost9b) vedeno trestní řízení pro trestný čin směřující 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, a to až do vydání konečného rozhodnutí v 
tomto trestním řízení, 

b) může přerušit, zjistí-li na straně žadatele důvody bránící jeho odbornému posouzení podle § 27, a to 

na nezbytně nutnou dobu. 

 

Příloha číslo 15: 

Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče 

§ 27 

(1) Odborné posouzení pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče zahrnuje 
a) posouzení dítěte a žadatele podle odstavce 2, 

b) zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny, včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na 

přechodnou dobu (§ 11 odst. 2), 

c) vyjádření dětí žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do pěstounské péče do 
rodiny, jsou-li takového vyjádření schopny s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost, 

d) posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny, 

e) zjištění bezúhonnosti žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící s žadatelem společnou 
domácnost; za bezúhonného se pro tyto účely 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, 

f) u žadatelů o zařazení do evidence osob vhodných pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu 
posouzení schopnosti pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto 

dětí. 

(2) Pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče se 
a) u dětí 

1. posuzuje úroveň tělesného a duševního vývoje dítěte, včetně jeho specifických potřeb a nároků, 

2. posuzuje vhodnost náhradní rodinné péče a jejích forem; 
b) u žadatelů posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje 

posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání 



dlouhodobé péči o dítě, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte 

nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě 

další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče. 
Posouzení krajský úřad provede do 30 dnů ode dne zjištění všech potřebných skutečností. 

(3) Za účelem zjištění bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. e) si orgán sociálně-právní ochrany vyžádá 

podle zvláštního právního předpisu28a) opis z evidence Rejstříků trestů nebo doklad obdobný opisu z 
evidence Rejstříku trestů vydávaný ve státech, ve kterých se žadatel, jeho manžel, druh, dítě a jiné osoby 

tvořící s žadatelem společnou domácnost zdržovali nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení 

patnáctého roku věku do podání žádosti; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. V případě, že cizí 

stát opis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, odmítá jej žadateli vydat nebo je jeho 
opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou, může žadatel doklad takového státu nahradit svým 

čestným prohlášením. Žádost o opis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříků trestů se 

předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

  

Příloha číslo 16: 

Pěstounská péče na přechodnou dobu 

§ 27a 

(1) Krajský úřad vede pro účely zajištění pěstounské péče pro dítě na přechodnou dobu podle zvláštního 
právního předpisu23b) evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat. Do 

evidence se osoby zařazují na základě žádosti podané u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen po doplnění žádosti o údaje a doklady uvedené v 
odstavci 3 neprodleně žádost postoupit krajskému úřadu. 

(2) Do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, se zařazují osoby, 

které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové péče o dítě, a to zejména z 
hlediska krátkodobosti takové péče a péče o dítě krátce po jeho narození. 

(3) Evidence obsahuje 

a) žadatelovy osobní údaje uvedené v § 21 odst. 5 písm. a), 

b) doklady uvedené v § 21 odst. 5 písm. b) až f) a i), 
c) písemný souhlas s tím, že krajský úřad je oprávněn kdykoliv 

1. zjišťovat další údaje potřebné pro zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou 

péči po přechodnou dobu, 
2. zjišťovat, zda nedošlo ke změně skutečností uvedených v žádosti, 

d) stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zařazení žadatele do evidence, 

e) stejnopis správního rozhodnutí podle § 47b s vyznačením právní moci nebo stejnopis dohody o výkonu 

pěstounské péče podle § 47b, 
f) údaje o charakteristice a počtu dětí, kterým je osoba v evidenci schopna poskytovat pěstounskou péči 

na přechodnou dobu. 

(4) Odborné posouzení žadatele se provede na základě žádosti podané podle odstavce 3; pro odborné 
posouzení žadatele platí § 27 obdobně. 

(5) Krajský úřad rozhodne o zařazení žadatele do evidence uvedené v odstavci 1 a o jeho vyřazení z této 

evidence nebo o tom, že žadatel do této evidence zařazen nebyl. Opis rozhodnutí uvedeného v předchozí 
větě zašle krajský úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. O vedení evidence o zařazení 

žadatele do evidence a o jeho vyřazení platí § 22 až 24c přiměřeně. 

(6) Krajský úřad předá opis seznamu osob zařazených do evidence osob, které mohou po přechodnou 

dobu vykonávat pěstounskou péči, a to včetně údajů uvedených v odstavci 3, obecním úřadům obcí s 
rozšířenou působností ve svém správním obvodu. Krajský úřad je povinen tento seznam bezodkladně 

doplňovat na základě změn, ke kterým v evidenci podle odstavce 1 došlo, a toto doplnění sdělit také 

uvedeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. 
(7) Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou 

dobu osobám v evidenci, a to na 

a) dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat, 
b) dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo 

c) dobu do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení není třeba. 



(8) Bylo-li dítě svěřeno do pěstounské péče podle odstavce 7, je soud povinen nejméně jednou za 3 

měsíce přezkoumat, zda důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, stále trvají. Za tím 

účelem si vyžaduje zejména zprávy příslušného orgánu sociálně-právní ochrany. Soud rozhodne o 
výchově dítěte vždy, odpadnou-li důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče podle odstavce 

7. 

(9) 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.“ 

 

Příloha číslo 17: 

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost 

§ 31 

(1) Péče o děti uvedené v § 6 spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních 
podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění 

pracovního. 

(2) Péče o děti uvedené zejména v § 6 písm. c) a d) je obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

zabezpečována prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež (dále jen „sociální kuratela“); 
sociální kuratela spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení 

prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte. 

(3) Sociální kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež, který je zaměstnancem obce s rozšířenou 
působností zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kurátor pro děti a mládež se 

při výkonu sociální kurately prokazuje zvláštním oprávněním vydaným obecním úřadem obce s 

rozšířenou působností. Zvláštní oprávnění musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení kurátora, 
titul, označení zaměstnavatele a vymezení činností, které může vykonávat. 

§ 32 

(4) Sociální kuratela se zaměřuje zejména na 

a) analyzování situace v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a navrhování preventivních 
opatření, 

b) účast na přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, 

trestním řízení vedeném proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let podle 
zvláštního právního předpisu29), 

c) návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, dětí s uloženou 

ochrannou výchovou, dětí vzatých do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a rovněž 

rodičů těchto dětí, 
d) spolupráci s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů 

mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely řízení o činech jinak trestných, 

a při výkonu opatření uložených dítěti či mladistvému podle zvláštního právního předpisu29), 
e) pomoc dětem uvedeným v písmenu c) po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění 

z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních 

vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní 
činnosti, 

f) zajištění návazné péče dětem uvedeným v písmenu c) i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k 

prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti a mládež 

povinen spolupracovat zejména s obcemi v samostatné i přenesené působnosti, s krajskou pobočkou 
Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 
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Příloha číslo 18: 

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a poradní sbory 

§ 38a 

(1) Hejtman kraje zřizuje k plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany 

poradní sbor. Poradní sbor zejména 
a) spolupracuje na vytváření programů a koncepcí kraje v oblasti zajištění a rozvoje služeb pro rodiny 

s dětmi, náhradní rodinné péče, prevence sociálně patologických jevů a vytváření předpokladů pro 

kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí, 
b) posuzuje záměry kraje na zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany podle § 39 a jiných 

zařízení pro péči o děti, 

c) na žádost krajského úřadu posuzuje žádosti o změnu pověření nebo o vydání nového pověření k 

výkonu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že pověřená osoba chce na území kraje zřídit nové 
zařízení sociálně-právní ochrany nebo jiné pracoviště téhož zařízení sociálně-právní ochrany, 

d) na žádost krajského úřadu projednává a posuzuje další otázky spojené s plněním úkolů krajského 

úřadu podle tohoto zákona a s výkonem sociálně-právní ochrany na území kraje. 
(2) Hejtman kraje jmenuje a odvolává předsedu poradního sboru, jeho zástupce a ostatní členy 

poradního sboru. Tajemníkem poradního sboru je zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, 

který vykonává činnost na úseku sociálně-právní ochrany. Tajemník je členem poradního sboru. U 
předsedy poradního sboru se nevyžaduje prokazování zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociálně-

právní ochrany. 

(3) Poradní sbor tvoří odborníci působící v oblasti sociálně-právní ochrany. Zejména jde o odborníky 

z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky, zástupce obcí, pověřených osob, poskytovatelů sociálních 
služeb, škol a školských zařízení, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů policie, státních 

zastupitelství, zaměstnance krajského úřadu a obecního úřadu obcí s rozšířenou působností zařazené 

na úseku sociálně-právní ochrany. Poradní sbor má nejméně 5 členů. Pro jednání poradního sboru a 
způsob usnášení platí § 38 odst. 4 a 5 obdobně. 

(4) Pro účast členů na jednání poradního sboru a stanovení náhrad platí § 38 odst. 7 obdobně s tím, že 

náhradu jízdních výdajů a náhradu ušlého výdělku vyplácí krajský úřad. 

§ 38b 

(1) Ministerstvo zřizuje k plnění úkolů ministerstva na úseku sociálně-právní ochrany poradní sbor. 

Poradní sbor má nejméně 5 členů a je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. 

(2) Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává předsedu poradního sboru, jeho zástupce a 
ostatní členy poradního sboru. Tajemníkem poradního sboru je zaměstnanec státu zařazený k výkonu 

práce v ministerstvu, který vykonává činnost v oblasti sociálně-právní ochrany. Tajemník je členem 

poradního sboru. 
(3) Pro složení poradního sboru, jeho jednání a způsob usnášení platí § 38a odst. 3 obdobně. Pro účast 

členů na jednání poradního sboru platí § 38 odst. 5 obdobně a pro stanovení náhrad platí § 38 odst. 7 

obdobně s tím, že náhradu jízdních výdajů a náhradu ušlého výdělku vyplácí ministerstvo. 

Příloha číslo 19: 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

§ 42 
(1) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez 

jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče 

přiměřené jeho věku (§ 15), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které 
se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana 

a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v 

zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. 
(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

a) na základě rozhodnutí soudu, 

b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo 
d) požádá-li o to dítě. 



(3) Počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 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 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou svěřeni sourozenci. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných případech na žádost zřizovatele zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc udělit výjimku z nejvýše povoleného počtu dětí umístěných v jednom 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na nezbytnou dobu, jejíž délku zároveň určí. 
(4) Jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně zajišťovat osobní 

péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení. 

(5) Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může trvat nejdéle po dobu 

a) 3 měsíců od jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 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 obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
b) 6 měsíců, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností 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, 

c) stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření podle § 13a, kterým byl nařízen pobyt dítěte v 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo po dobu, po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření 

dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 46 zákona o rodině. 

§ 42a 
(1) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

a) zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte v zařízení spočívající v poskytování ubytování, stravování 

a ošacení, 

b) poskytuje výchovnou péči, 
c) zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb28), 

d) poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte, 

e) zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy, 
f) vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí, 

g) je povinno poskytovat dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa, 

h) 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, 

i) je povinno vydat vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který vychází z vymezení 
činnosti zařízení tímto zákonem. 

(3) Ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je 

a) oprávněn 
1. zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného 

chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí, jde-li o děti umístěné v zařízení na základě 

rozhodnutí soudu, 
2. být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že 

zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a 

uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení, a provést o tom záznam do spisové 

dokumentace o dítěti, 
3. převzít od dítěte do dočasné úschovy finanční hotovost a předměty ohrožující výchovu, zdraví či 

bezpečnost dětí a v odůvodněných případech i cenné předměty; písemný zápis o převzetí a jeho důvodech 

ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do spisové dokumentace 
o dítěti, 

4. povolit dětem umístěným podle § 42 odst. 2 písm. b) cestovat bez dozoru mimo zařízení do místa 

pobytu rodičů nebo jiných fyzických osob, 

5. zastoupit dítě v běžných záležitostech, 
6. nařídit vyšetření dítěte, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 



b) povinen 

1. seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, 

2. předat dítě podle rozhodnutí příslušného orgánu do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna, 
3. dát příslušnému soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, pokud pominuly důvody pro další pobyt dítěte v tomto zařízení, a vyrozumět o tom příslušný 

orgán sociálně-právní ochrany, 
4. dát příslušnému soudu podnět k úpravě styku rodičů nebo jiných osob s dítětem v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, vyžaduje-li to zájem dítěte, a vyrozumět o tom příslušný orgán sociálně-

právní ochrany, 

5. podávat informace o dítěti zákonným zástupcům, jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte nebo 
orgánům sociálně-právní ochrany na jejich žádost, 

6. projednat předem opatření zásadní důležitosti s dítětem, s přihlédnutím k jeho věku a rozumové 

vyspělosti, a se zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat 
o provedeném opatření; nejsou-li zákonní zástupci dosažitelní, dát soudu podnět k ustanovení 

opatrovníka, 

7. propustit dítě poté, co se dozvěděl o rozhodnutí soudu, kterým bylo zrušeno svěření dítěte do zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ne však dříve, než dítě převezme osoba odpovědná za jeho 

výchovu. 

 

Příloha číslo 20: 

Práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče 

§ 47a 

Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci 

(1) Pro účely tohoto zákona se jako pěstounská péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou pečující 

nebo skutečnost, že je fyzická osoba osobou v evidenci. 
(2) Osoba pečující a osoba v evidenci má 

a) právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě; tato pomoc 

spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče 
1. po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při 

ošetřování osoby blízké, 

2. při narození dítěte, 
3. při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, 

4. při úmrtí osoby blízké, 

b) právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená 

věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo 
alespoň věku 2 let, 

c) právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 

6 měsíců, 
d) právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti podle 

písmene f), 

e) právo na pomoc při plnění povinností podle písmene h), včetně pomoci při zajištění místa pro 
uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku, 

f) povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 

12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, 

g) povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b odst. 5 a 
spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí podle § 19 odst. 6, 

h) v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat 

sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v 
pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak. 

§ 47c 

(1) Dohoda o výkonu pěstounské péče trvá po dobu, po kterou 

a) trvá pěstounská péče, 



b) trvá péče fyzické osoby, které bylo před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dítě 

rozhodnutím soudu dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, 

c) je osoba rozhodnutím krajského úřadu vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou 
péči na přechodnou dobu, 

d) je fyzická osoba poručníkem, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo 

e) probíhá soudní řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, k němuž nemá vyživovací 
povinnost. 

(2) Obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo pověřená osoba mohou 

vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče 

a) pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se osoba pečující nebo osoba v 
evidenci zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče, 

b) pro opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nad výkonem 

pěstounské péče, 
c) pro odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez vážného důvodu na straně 

osoby v evidenci. 

(3) Osoba pečující nebo osoba v evidenci mohou vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče bez udání 
důvodu. 

§ 47d 

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

(1) Nárok na státní příspěvek na výkon pěstounské péče má obecní úřad obce s rozšířenou působností 
na základě vydání správního rozhodnutí podle § 47b nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

obecní úřad, krajský úřad, nebo pověřená osoba, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče podle 

§ 47b. Tento státní příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám 
pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. 

(2) Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 

a) 48000 Kč za kalendářní rok, pokud pravomocné správní rozhodnutí nebo dohoda o výkonu 

pěstounské péče trvaly po celý kalendářní rok, 
b) částku, odpovídající jedné dvanáctině z částky uvedené v písmenu a), a to za každý kalendářní měsíc 

nebo jeho část v rámci kalendářního roku, v němž existovalo pravomocné správní rozhodnutí, nebo 

trvala dohoda o výkonu pěstounské péče. 
(3) O přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce, v 

jejímž obvodu se nachází sídlo nebo místo trvalého pobytu žadatele. O přiznání státního příspěvku na 

výkon pěstounské péče se rozhoduje na základě žádosti. Žadatel je povinen v žádosti 
a) uvést seznam všech osob pečujících a osob v evidenci, se kterými uzavřel dohodu o výkonu pěstounské 

péče nebo jejichž práva a povinnosti upravil pravomocným správním rozhodnutím v kalendářním roce 

a dobu, na kterou byla takto práva a povinnosti upraveny, 

b) uvést jméno, popřípadě jména, příjmení osoby pečující nebo osoby v evidenci, je-li to nezbytné i 
datum narození, a dále adresu místa pobytu na území České republiky nebo adresu bydliště v cizině, 

c) přiložit kopii dohody o výkonu pěstounské péče nebo pravomocného správního rozhodnutí. 

 

Příloha číslo 21: 

Společná ustanovení o dávkách pěstounské péče 

§ 47o 

Okruh oprávněných osob 

(1) Nárok na dávky pěstounské péče má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně pouze fyzická 

osoba, jestliže je 
a) na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu61), jde-li o 

státního občana České republiky, 

b) na území České republiky oprávněna k přechodnému nebo trvalému pobytu podle zvláštního právního 

předpisu62), jde-li o cizince, 
c) nezletilým cizincem svěřeným na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359#f4822729
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359#f4822730


d) cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie a bylo 

mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního 
předpisu62), 

e) rodinným příslušníkem cizince uvedeného v písmenu d), kterému bylo vydáno povolení k 

dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu62), 
f) cizincem, kterému byla na území České republiky podle zvláštního právního předpisu63) udělena 

mezinárodní ochrana nebo žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, pokud není ubytován v azylovém 

zařízení Ministerstva vnitra, 

g) cizincem, kterému byla na území České republiky podle zvláštního právního předpisu64) přiznána 
dočasná ochrana nebo žadatelem o přiznání dočasné ochrany, pokud není ubytován v humanitárním 

středisku, nebo 

h) cizincem nebo jeho rodinným příslušníkem, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo 
použitelného předpisu Evropské unie57), 

a to pokud má na území České republiky bydliště; co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v 

hmotné nouzi39g). Podmínka bydliště se nevztahuje na fyzické osoby uvedené v písmenu h). 
(2) Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně 

také nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče cizinci, kterému byla vydána alespoň na 

dobu devíti měsíců karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance71) nebo karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie72) a je převeden do obchodní korporace 
nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky, jestliže tomuto dítěti bylo vydáno povolení 

k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu62) a toto dítě má 

na území České republiky zároveň bydliště. 
(3) Ministerstvo může v odůvodněných případech vydat rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého 

pobytu stanovené v odstavci 1 písm. a) a d). Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prominutí podmínky 

trvalého pobytu se nelze odvolat ani je nelze přezkoumat v přezkumném řízení. 

§ 47r 

Zánik nároku na dávku pěstounské péče 

(1) Nárok na dávku pěstounské péče nezaniká uplynutím času, není-li tímto zákonem stanoveno jinak. 

(2) Nárok na výplatu dávky pěstounské péče uvedené v § 47e písm. a) a b) zaniká uplynutím 1 roku ode 
dne, od kterého dávka nebo její část náleží, s výjimkou případů uvedených v § 47q odst. 1. 

(3) Nárok na dávku pěstounské péče uvedenou v § 47e písm. c), d) a e) zaniká, nebyl-li uplatněn do 1 

roku 
a) ode dne převzetí dítěte nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do 

pěstounské péče, jde-li o příspěvek při převzetí dítěte, 

b) ode dne zakoupení motorového vozidla nebo zaplacení opravy motorového vozidla, jde-li o příspěvek 

na zakoupení motorového vozidla, 
c) ode dne zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jde-li o příspěvek při ukončení 

pěstounské péče. 

§ 47s 

Přechod nároku na dávku pěstounské péče 

(1) Nárok na dávku pěstounské péče nelze postoupit ani dát do zástavy. 

(2) Zemřela-li oprávněná osoba po uplatnění nároku na dávku pěstounské péče, vstupují do dalšího 

řízení o dávce a nabývají nárok na částky splatné do dne smrti oprávněné osoby postupně manželka 
(manžel), děti, rodiče nebo osoba pečující, jestliže žili s oprávněnou osobou v době její smrti v 

domácnosti. Podmínka domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po 

zemřelém. 
(3) Byla-li dávka přiznána před smrtí oprávněné osoby, vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny 

do dne smrti oprávněné osoby, postupně osobám uvedeným v odstavci 2. 

(4) Nároky na dávky pěstounské péče nejsou předmětem dědictví. 
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§ 47u 

Příjemce a zvláštní příjemce dávky pěstounské péče 

(1) Příjemcem dávky pěstounské péče je oprávněná osoba. Namísto nezletilé oprávněné osoby je 
příjemcem dávky pěstounské péče jiná fyzická osoba, jíž byla oprávněná osoba příslušným orgánem 

svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. 

(2) Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví zvláštního příjemce dávek pěstounské péče, jestliže 
oprávněná osoba, popřípadě jiná fyzická osoba, jíž byla oprávněná osoba svěřena do péče na základě 

rozhodnutí příslušného orgánu, nemůže dávky pěstounské péče přijímat. S ustanovením zvláštního 

příjemce musí oprávněná osoba, popřípadě jiná fyzická osoba, jíž byla oprávněná osoba příslušným 

orgánem svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu souhlasit; souhlas této osoby se 
nevyžaduje, pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle vyjádření ošetřujícího lékaře nemůže 

tento souhlas podat. Zvláštním příjemcem nemůže být ten, jehož zájmy jsou ve střetu se zájmy oprávněné 

osoby. 
(3) Krajská pobočka Úřadu práce může ustanovit zvláštním příjemcem pouze fyzickou osobu, která s 

tímto ustanovením souhlasí. 

(4) Jiná fyzická osoba, jíž byla oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu, a zvláštní příjemce, jsou povinni dávku použít ve prospěch oprávněné osoby. Na žádost 
oprávněné osoby nebo na žádost krajské pobočky Úřadu práce je zvláštní příjemce povinen podat 

písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplacena, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení této žádosti. 

(5) Krajská pobočka Úřadu práce zruší rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce, jestliže odpadly 
důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven nebo jestliže zvláštní příjemce neplní povinnosti 

uvedené v odstavci 4. 

§ 47x 

Odvolání 

O odvolání proti rozhodnutí o dávkách pěstounské péče vydanému krajskou pobočkou Úřadu práce 

rozhoduje ministerstvo. Odvolání nemá odkladný účinek. 

 
 

 

 
 

§ 47z 

Přeplatky 

(1) Příjemce dávky pěstounské péče, který přijal dávku pěstounské péče nebo její část, ačkoliv musel z 
okolností předpokládat, že byly vyplaceny neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, nebo jinak 

způsobil, že dávky pěstounské péče byly vyplaceny neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen částky 

neprávem přijaté vrátit. 
(2) Nárok na vrácení dávky pěstounské péče poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká 

uplynutím 3 let ode dne, kdy byla dávka pěstounské péče vyplacena. Tato lhůta neplyne po dobu řízení 

o opravném prostředku nebo o žalobě, po dobu řízení a provádění výkonu rozhodnutí, nebo kdy jsou na 

úhradu přeplatku prováděny srážky z dávky pěstounské péče nebo příjmu nebo kdy jsou placeny splátky 
na základě dohody o uznání dluhu. 

(3) O povinnosti vrátit dávku pěstounské péče nebo její část podle odstavců 1 a 2 rozhoduje krajská 

pobočka Úřadu práce, která dávky pěstounské péče vyplácí nebo vyplácela naposledy. 
(4) Vrácené a vymožené prostředky podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu. 

 

Příloha číslo 22: 

Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami 

§ 49 

Vydávání pověření 

(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná komise podle § 

38 odst. 2 písm. a). 



(2) Podmínkou pro vydání pověření je 

a) podání písemné žádosti, 

b) prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo poskytovat, 
předložení dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu jejich dřívějších zaměstnání a 

dalších pracovních činností; prokazování odborné způsobilosti a předložení uvedeného seznamu se 

nevztahuje na osoby uvedené v § 49a odst. 5, 
c) bezúhonnost 

1. všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, 

2. právnické osoby, která bude sociálně-právní ochranu poskytovat, 

d) zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany prokázané 
posudkem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, jde-li o pověření ke zřízení a provozování 

zařízení sociálně-právní ochrany uvedeného v § 39 odst. 1 písm. b) až d), 

e) vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována sociálně-právní 
ochrana, prokázané příslušným dokladem, 

f) potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany a provozování 

zařízení sociálně-právní ochrany, 
g) předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává výroční 

zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla hospodaření 

§ 50 

Odnětí pověření 
(1) Orgán sociálně-právní ochrany, který vydal pověření, rozhodne o odnětí pověření, 

a) požádá-li pověřená osoba o zrušení pověření, 

b) pokud byl pověřené osobě pravomocně uložen správní trest za přestupek uvedený v § 59 až 59g v 
případě, že jde o zvlášť závažné porušení povinností, 

c) nevykonává-li pověřená osoba činnost, na kterou jí bylo vydáno pověření, a tuto skutečnost ve 

stanovené lhůtě neoznámí [§ 49 odst. 10 písm. a)], 

d) pokud po oznámení o pozastavení činnosti pověřená osoba do doby 1 roku od tohoto oznámení 
nezačala znovu činnost, na niž jí bylo vydáno pověření, vykonávat, nebo 

e) pokud byla pověřená osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin uvedený v § 49 odst. 8. 

(2) Bylo-li pověření odňato podle odstavce 1 písm. b) až d), může fyzická nebo právnická osoba znovu 
požádat o vydání pověření až po dvou letech ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí pověření nabylo právní 

moci. 

(3) Orgán, který odňal pověření, je povinen zajistit péči o děti, kterým pověřená osoba poskytovala 
sociálně-právní ochranu, pokud není zajištěna jiným způsobem. 

 

Příloha číslo 23: 

Společná ustanovení 
 

§ 51 

Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů 

(1) Orgány sociálně-právní ochrany, komise a poradní sbory jsou povinny sdělovat si navzájem údaje z 

evidence a spisové dokumentace, které vedou, a to v rozsahu nezbytném pro potřeby těchto orgánů. 
(2) Orgán sociálně-právní ochrany, který zprostředkovává osvojení nebo pěstounskou péči, vede 

evidenci dětí a evidenci žadatelů i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup 

ostatním orgánům sociálně-právní ochrany zprostředkujícím osvojení nebo pěstounskou péči podle 
tohoto zákona. 

(3) Obecní úřad na vyžádání 

a) podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření, 
b) doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem a toto své doporučení oznamuje obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností, 

c) podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte, 

d) podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud na návrh státního zastupitelství 
v občanskoprávním řízení uložil ochrannou výchovu podle zvláštního právního předpisu29). 

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na vyžádání 
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a) podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření, 

b) podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, pokud státní zastupitelství vede podle 

zvláštního právního předpisu29) řízení týkající se dítěte, 
c) poskytuje krajskému úřadu a ministerstvu spisovou dokumentaci vedenou o dětech a zobecněné 

informace a souhrnné údaje, které získá při své činnosti, s výjimkou jmenných údajů, 

d) poskytuje pověřené osobě údaje potřebné pro poskytování sociálně-právní ochrany těmito osobami a 
poskytovateli sociálních služeb údaje potřebné pro poskytnutí sociální služby, 

e) může poskytovat potřebné údaje poskytovateli zdravotních služeb. 

(5) Orgán sociálně-právní ochrany je povinen 

a) na žádost poskytnout 
1. soudu a správnímu úřadu údaje potřebné pro občanské soudní řízení a správní řízení, 

2. orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení, 

3. orgánu sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu státní sociální podpory 
údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách, a to v rozsahu odpovídajícím potřebám řízení 

před těmito orgány, 

4. krajské pobočce Úřadu práce údaje potřebné pro řízení a povolování výkonu činnosti dítěte podle 
zvláštního právního předpisu47a), 

5. krajské pobočce Úřadu práce údaje potřebné pro podání návrhu soudu na stanovení výživného a 

návrhu na výkon rozhodnutí, jde-li o výživné na děti svěřené do pěstounské péče nebo předpěstounské 

péče, 
6. zařízení uvedenému v § 29 odst. 1 informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo do tohoto zařízení 

umístěno na základě rozhodnutí soudu, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo 

osvojení, též informace o postupu při tomto zprostředkování, 
7. věznici, ve které mladistvý vykonává trest odnětí svobody, informace potřebné pro dosažení účelu 

trestu, 

8. intervenčnímu centru údaje, které má orgán sociálně-právní ochrany o osobě ohrožené násilným 

chováním pro účely poskytování pomoci této osobě intervenčním centrem podle zákona o sociálních 
službách65), 

9. obecní policii údaje v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů obecní policie; 

b) orgánu činnému v trestním řízení oznamovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán na dítěti 
trestný čin48), nebo že dítě bylo použito ke spáchání trestného činu, nebo že dochází k násilí mezi rodiči, 

jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími fyzickými osobami v domácnosti obývané 

dítětem, nebo že není plněna vyživovací povinnost k dítěti; 
c) poskytnout Probační a mediační službě na její žádost informace v rozsahu potřebném pro trestní 

řízení; 

d) oznámit krajské pobočce Úřadu práce, která povolila výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo 

reklamní činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu47a), skutečnosti, které odůvodňují zahájení 
řízení o zákazu činnosti dítěte; orgán sociálně-právní ochrany je také povinen sledovat, zda došlo k 

nápravě; 

e) poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá při šetření podle zvláštního zákona. 

§ 53a 

(1) Ministerstvo je správcem informačního systému sociálně-právní ochrany dětí, který obsahuje údaje 

a) o dávkách pěstounské péče a jejich výši, o žadatelích o tyto dávky a o příjemcích těchto dávek, 
b) o žadatelích o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a o dětech zařazených v evidenci dětí 

pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, 

c) o osobách v evidenci. 

Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí, jsou součástí 
Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí66). 

(2) Ministerstvo sděluje z informačního systému sociálně-právní ochrany dětí údaje uvedené v odstavci 

1 písm. a) krajským pobočkám Úřadu práce v souvislosti s řízením o dávkách pěstounské péče, a to v 
rozsahu nezbytném pro rozhodování a poskytování dávek pěstounské péče. 

(3) Ministerstvo sděluje z informačního systému sociálně-právní ochrany dětí údaje uvedené v odstavci 

1 písm. b) a c) krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, a to v rozsahu 

nezbytném k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona v oblasti náhradní rodinné péče, zprostředkování 
osvojení a pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a pěstounské péče. 
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(4) Krajské pobočky Úřadu práce, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou 

oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro plnění jejich úkolů podle tohoto zákona, a to v elektronické 

podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů. Krajské 
pobočky Úřadu práce, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny zajistit 

uložení všech údajů z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů podle 

odstavce 1, a všech písemností a spisů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o dávkách 
pěstounské péče po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k 

pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního 

systému. 

(5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a orgánům sociálně-právní 
ochrany pro výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany 

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou 

vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se 

narodil, 

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, 

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 

nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 

b) datum narození, 
c) pohlaví a jeho změna, 

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození 

došlo, 
e) rodné číslo a jeho změny, 

f) státní občanství, 

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum 
ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 

i) omezení svéprávnosti, 

j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný 
zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 

k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, 

l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě 
jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 

m) rodné číslo dítěte, 

n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo 

dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o 
osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte, 

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, 

na jehož území k úmrtí došlo, 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který 

občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 

 

 
 



Příloha číslo 24: 

Přestupky 

§ 59 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) jako osoba, u níž se dítě nachází, neumožní seznámení dítěte se žadatelem podle § 24 odst. 3, 
b) vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2, 

c) v rozporu s § 19a odst. 2 zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči podle § 19a odst. 1 písm. d), 

d) neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že převzala do své péče dítě s úmyslem 
přijmout je do péče trvalé, podle § 10a odst. 2, nejde-li o příbuzného dítěte až do třetího stupně, 

e) ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů v rozporu s 

rozhodnutím soudu o utajení osvojení, 

f) maří výkon ochranné výchovy dítěte anebo narušuje péči o dítě svěřené do péče jiného člověka než 
rodiče, 

g) jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové 

vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím je vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, nebo v 
důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou, 

h) použije vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, nebo 

i) zneužívá nezletilého dítěte k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni tělesného a 
rozumového vývoje. 

(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že úmyslně ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností o výchovném opatření podle § 13 odst. 1. 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že ztěžuje nebo maří výkon 
rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o výchovném opatření podle § 13 odst. 1. 

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) až i) nebo podle odstavců 2 a 3 lze uložit pokutu do 

50000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 200000 Kč. 

§ 59e 

(1) Ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se dopustí přestupku tím, že 

a) opakovaně neseznámí dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s jeho právy a povinnostmi, 
b) nepředá dítě do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna podle rozhodnutí příslušného orgánu, 

c) opakovaně nedá soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, pokud pominuly důvody pro další pobyt dítěte v tomto zařízení, nebo opakovaně nevyrozumí o 

podání podnětu příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, 
d) opakovaně nedá soudu podnět k úpravě styku rodičů nebo jiných osob s dítětem v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, pokud to vyžaduje zájem dítěte a zejména pokud ředitel opakovaně zakázal 

nebo přerušil návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení, nebo opakovaně nevyrozumí o podání 
příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, 

e) nepodává informace o dítěti zákonným zástupcům, jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte nebo 

orgánům sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost, 

f) neprojedná předem s dítětem a se zákonnými zástupci dítěte opatření zásadní důležitosti, nehrozí-li 
nebezpečí z prodlení, nebo nedá podnět soudu k ustanovení opatrovníka dítěti, nejsou-li zákonní zástupci 

dítěte dosažitelní, 

g) nepropustí dítě poté, co se dozvěděl o rozhodnutí soudu, kterým bylo zrušeno svěření dítěte do zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to jakmile může být dítě převzato osobou odpovědnou za jeho 

výchovu, 

h) neoprávněně zastoupí dítě v jiných než běžných záležitostech, 
i) nevydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení pobytu dítěte mimo zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, nebo 

j) nevydá rozhodnutí o příspěvku na úhradu pobytu a péče poskytované dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc podle § 42b, nejde-li o případ, kdy se příspěvek na úhradu pobytu a péče 
podle § 42d nevyžaduje. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 20000 Kč a za přestupek podle 

odstavce 1 písm. e) až j) pokutu do 50000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku. 
 

 



§ 59g 

(1) Fyzická nebo právnická osoba se jako osoba provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc dopustí přestupku tím, že 
a) nezajistí, aby počet dětí umístěných v jednom zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc soustavně 

nebo opakovaně nepřekračoval nejvýše povolený počet dětí podle § 42 odst. 3, 

b) nezajistí, aby počet dětí, o které současně osobně pečuje jeden zaměstnanec zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, soustavně nebo opakovaně nepřekračoval nejvýše povolený počet dětí 

podle § 42 odst. 4, 

c) odmítne přijetí dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na žádost obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností nebo zákonného zástupce dítěte bez vážného důvodu, jedná-li se o dítě, 
které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo bez péče přiměřené jeho věku, o dítě, jehož život nebo příznivý 

vývoj jsou vážně ohroženy, o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané nebo o dítě, které se 

ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho práva, 
d) přijme dítě do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti jiné osoby než 

zákonného zástupce nebo dítěte, 

e) uzavře se zákonným zástupcem dítěte dohodu o přijetí dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, která neobsahuje náležitosti dohody podle § 42 odst. 8, 

f) nezajistí nepřetržitý provoz a nepřetržité poskytování služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, 

g) nevede evidenci dětí, které byly přijaty do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo nevede 
spisovou dokumentaci o dětech v tomto zařízení podle § 42 odst. 11 a § 42a odst. 2, 

h) nezajistí, aby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ohlásilo přijetí dítěte do tohoto zařízení 

neprodleně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 
i) opakovaně nezabezpečí plné přímé zaopatření dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

j) nezajistí poskytnutí zdravotních služeb dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

k) neřídí se standardy kvality při výkonu sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, 
l) opakovaně nezajistí, aby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovalo poradenství dítěti, 

jeho rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte podle § 42a odst. 1 písm. d) nebo 

spolupracovalo s rodinou dítěte a poskytovalo dítěti a jeho rodině pomoc v rozsahu uvedeném v § 42a 
odst. 1 písm. e) a h), 

m) nevydá vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

n) neurčí zástupce ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
o) přemístí dítě umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do jiného takového zařízení v 

rozporu s § 42a odst. 7 a 8, nebo 

p) nevyužije státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je umístěno dítě, za které byl zřizovateli státní příspěvek 
vyplacen. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. g), h) nebo m) lze uložit pokutu do 20000 Kč, za přestupek podle 

odstavce 1 písm. b), d), e), k), l), n) nebo p) pokutu do 50000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. 
a), c), f), i), j) nebo o) pokutu do 200000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku. 

 


