
Informace pro osoby 
pečující o děti  
v náhradní rodinné 
péči (NRP)

Práva a povinnosti pěstouna (pečující osoby 
a osoby v evidenci) k OSSZ a k ČSSZ: 
Osoba pečující a osoba v evidenci je pojištěna důchodově i nemocensky 
(§ 5 odst. 1 z.č. 155/1995 Sb., a § 5 písm. a) a § 10 z.č. 187/2006 Sb., 
a to po dobu, kdy je příjemcem odměny pěstouna. Doba pobírání dávky - 
odměny pěstouna dle § 47i ZSPOD se pro účely daní z příjmů, pro povinné 
odvody a pro účely dávek v nezaměstnanosti dle zákona č. 435/2004 Sb. 
považuje za výkon zaměstnání (výdělečné činnosti).

Práva a povinnosti pěstouna (pečující osoby 
a osoby v evidenci) ke zdravotní pojišťovně:
Osoba pečující a osoba v evidenci je dle § 5  z.č. 48/1997 Sb. pojištěna 
zdravotním pojištěním po dobu výplaty dávky odměny pěstouna nebo při 
splnění podmínek dle § 7, kdy pojistné hradí za osobu stát. 

Práva a povinnosti pěstouna dle zákona o soci-
álně právní ochraně dětí (ZSPOD) vůči orgánům 
sociálně právní ochrany (OSPOD) dle § 47a:
Pro účely ZSPOD se jako pěstounská péče posuzuje péče o dítě poskyto-
vaná osobou pečující nebo skutečnost, že je fyzická osoba osobou v evi-
denci. Povinnosti a práva, která se vztahují na pěstouna, se tak vztahují na 
osobu pečující i osobu v evidenci. 
Pěstoun má zejména povinnost: 

• dle individuálního plánu ochrany dítěte udržovat, rozvíjet a prohlubo-
vat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými,

• umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče,
• zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě 

v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců.
Pěstoun má zejména právo na:

• poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče 
o svěřené dítě,

• právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené 
dítě,

• právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné od-
borné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců,

• právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat 
si znalosti a dovednosti,

• právo na pomoc při plnění povinností k udržování vazeb s osobami 
blízkými.

Práva a povinnosti pěstouna k doprovodné or-
ganizaci (k organizaci, s níž má pěstoun uzavře-
nu dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b 
a § 47c ZSPOD): 
Pečující osoba a osoba v evidenci je povinna uzavřít dohodu o vý-
konu pěstounské péče dle § 47b ZSPOD. Pokud není uzavřena dohoda, 
pak obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá o výkonu pěstounské 

péče (tj. o právech a povinnostech) správní rozhodnutí z úřední moci. Osoba 
pečující nebo osoba v evidenci uzavírá jedinou dohodu (popř. jde o jedno 
rozhodnutí) o výkonu pěstounské péče bez ohledu na počet svěřených dětí. 
Pokud dojde ke změně svěřených dětí, pak změna se děje dodatkem doho-
dy či změnou rozhodnutí. Po celou dobu výkonu pěstounské péče musí mít 
pěstoun uzavřenu dohodu nebo trvá účinnost rozhodnutí OSPOD, popř. je 
uzavřena nová dohoda. Práva a povinnosti pěstouna a osoby v evidenci jsou 
upravena v dohodě o výkonu pěstounské péče nebo v rozhodnutí OSPOD.

Jaké povinnosti má pečující osoba a osoba v evi-
denci vůči soudu dle svého postavení a funkce:

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

 � Poručník je povinen do devadesáti dnů po svém jmenování předložit 
soudu soupis jmění dítěte; soud může tuto lhůtu na žádost poručníka 
prodloužit, nejdéle však o šedesát dnů (§ 933 OZ).

 � Poručník podává soudu pravidelně zprávy o osobě dítěte a o jeho vý-
voji a předkládá účty ze správy jeho jmění, a to alespoň jednou za rok, 
neurčí-li soud období kratší (§ 934 OZ), ustanovení týkající se opatrov-
níka pro správu jmění se obdobně použijí pro poručníka (§ 941, § 942 
a § 943 a násl. OZ).

 � Poručník po skončení výkonu funkce postoupí 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 (§ 938 OZ).

 � Poručník, který o dítě osobně pečuje tak, jako by mu bylo dítě svěřeno tr-
vale do péče, náleží mu hmotné zabezpečení jako pěstounovi (§ 939 OZ).

 � Pěstoun má povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost 
dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými. Má po-
vinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, ledaže soud 
stanoví jinak (§ 967 OZ).

 � Pěstoun na přechodnou dobu, jemuž je dítě svěřenou soudem před-
běžným opatřením dle § 452 odst. 2 věty druhé zákona č. 292/2013 Sb., 
jež trvá 3 měsíce od jeho vykonatelnosti, pak pokud má tato forma péče 
trvat až do doby – než se stane vykonatelným rozhodnutí soudu ve věci, 
nebo do doby – než bude vykonatelné rozhodnutí, kterým bylo předběžné 
opatření zrušeno, pak dle § 459 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb. musí být 
před uplynutím 3 měsíců zahájeno řízení u soudu ve věci samé.

 � Pěstoun musí skýtat záruky řádné péče a mít bydliště na území České 
republiky (§ 962 OZ). Pokud změní pěstoun bydliště do zahraničí, pak dle 
této podmínky v OZ je nezbytné tuto skutečnost oznámit soudu, neboť je 
na posouzení soudu, zda změní úpravu péče o dítě.

Další informace k této oblasti  jsou dostupné 
u sociálních pracovníků obcí s rozšířenou pů-
sobností v rámci sociiálního poradenství.
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Formy náhradní rodinné péče 
Formy náhradní rodinné péče jsou upravené zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (OZ) a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí (ZSPOD), a myslí se jimi péče o děti formou: 

a) svěření dítěte do péče jiné osoby
b) pěstounská péče
c) pěstounská péče na přechodnou dobu
d) poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje
e) osvojení (osvojitel má postavení rodiče)

První a poslední výše uvedené situace formy NRP nejsou spojeny 
s postavením pečující osoby či s pěstounstvím a tudíž se jimi v tomto 
letáku nebudeme dále zabývat. Blíže si řekneme o právech a povin-
nostech osob uvedených v bodech b) – d). 

Budeme se zde zabývat těmito oblastmi NRP: 
 � Pěstounskou péčí:

– dlouhodobou (dále PD)
–  na přechodnou dobu (tj. jde o tzv. osoby v evidenci, dále jen PPPD)

 � Poručenstvím s osobní péčí poručníka o svěřené dítě.

Pouze 2 pozice spojuje zákon č. 359/1999 Sb. 
(ZSPOD) s nárokem na pěstounské dávky, a to 
dle § 4a písm. b) a c): 
1/ Osoba pečující – pro účely uzavírání dohod,nebo vydává-
ní správního rozhodnutí a pro dávky se jí rozumí:

• pěstoun
• osoba, která byla do zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poruční-

kem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspě-
vek na úhradu potřeb dítěte (pozn. tyto osoby ale neuzavírají dohody 
o výkonu pěstounské péče/není vůči nim vydáváno správní rozhod-
nutí, osoba už není pěstoun po 18 roku věku dítěte)

• osoba, které bylo dítě svěřeno do předpěstounské péče (do péče 
osoby, která má zájem se stát pěstounem)

• osobně pečující poručník
• osoba, která má dítě v osobní péči a zároveň probíhá soudní řízení 

o ustanovení této osoby poručníkem dítěte
2/ Osoba v evidenci – rozumí se jí osoba, která je vedena 
v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči 
na přechodnou dobu (ať už pečuje o dítě či ne).

Pokud soud svěří dítě do níže uvedené formy 
péče, pak tyto osoby nemají nárok na dávky pěs-
tounské péče dle ZSPOD, tj. do péče:

 � péče jiné fyzické osoby než rodiče (např. situace, kdy rodiče nemo-
hou dítěti zajistit potřebnou péči a dítě je svěřeno do péče tzv. jiné 
osoby, jíž může být i prarodič), v tomto případě však nevzniká nárok 
na pěstounské dávky; mezi dítětem a jinou fyzickou osobou nevzniká 
tímto rozhodnutím soudu vyživovací povinnost, ale pro ostatní dávky 

sociálního zabezpečení je taková osoba postavena na roveň rodiče 
(např, dávky poskytované z ÚP ČR nebo dávky z ČSSZ a OSSZ),

 � poručenství, kdy poručník nepečuje sám o dítě (u této péče ne-
vzniká vyživovací povinnost a vztahem mezi poručníkem a dítětem 
zpravidla, tj. až na výjimky, kdy je třeba se vždy informovat nevzniká 
nárok na žádné sociální dávky, ale má postavení rodiče). 

Pokud soud svěří dítě do péče pěstounské či poručnické prarodičům 
dítěte, pak vzniká nárok na pěstounské dávky, kromě dávky odměny pěs-
touna, která je v tomto případě dobrovolná (§ 47j odst. 3 ZSPOD). 
Pokud soud změní svým rozhodnutím formu péče o dítě, je nezbyt-
né, aby osoba, jíž bylo dítě svěřeno, nejdéle ve lhůtě 8 dnů informovala 
písemně (doporučeně) všechny příslušné správní orgány – OSPOD, ÚP 
ČR, OSSZ, ČSSZ, zdravotní pojišťovně a organizaci, která ji poskytuje 
podporu (s níž má např. dohodu o výkonu pěstounské péče), aby změnou 
péče nevznikaly osobě přeplatky na dávkách, které by musela zpravidla 
povinně vrátit, a to i zpětně. 

Osoba pečující a osoba v evidenci má práva 
a povinnosti vůči: 

• doprovodné organizaci

• Úřadu práce ČR

• orgánu sociálně právní ochrany dětí (jímž se myslí obecní úřad obce 
s rozšířenou působností – OSPOD)

• OSSZ, ČSSZ a zdravotní pojišťovně

• soudu, který dítě do péče osoby svěřil

S postavením pečující osoby a osoby v eviden-
ci jsou spojeny jejich nároky, práva, oprávnění 
apod., ale také práva a povinnosti svěřeného dí-
těte. 
Je důležité mít tedy na paměti, že zejména:

 � jakékoliv rozhodnutí soudu, které se týká formy péče, 
 � nebo rozhodnutí správních orgánů, jež se týká nároků a práv spo-

jených s formou náhradní rodinné péče, 
 � ale i změny vztahu mezi osobou pečující a v evidenci a organizací, 

která tvoří podporu této osobě,
je spojeno vždy s právy a povinností osob, které vykonávají péči, ale také 
jsou spojeny s právy a nároky svěřených dětí. Forma péče přímo souvi-
sí s rozsahem pojištění osob a s tím, kdo a v jakém rozsahu je povinen 
hradit pojištění (čímž se myslí zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, 
důchodové pojištění a nároky související s případnou podporou v neza-
městnanosti apod.). 
Změna formy péče rovněž dopadá do trvání nároku na pěstounské 
dávky nebo trvání dohody o výkonu pěstounské péče. Dále dojde 
k tomu, že osoba se změnou formy péče ztratí i postavení osoby, jíž se 
doba péče o dítě započte jako náhradní doba pro účely důchodového 
pojištění, apod. Rovněž organizace, která tvoří osobě podporu na základě 

dohody o výkonu pěstounské péče nebo dle rozhodnutí správního orgánu 
k témuž účelu, může pozbýt nárok na státní příspěvek na výkon pěstoun-
ské péče dle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., proto je povinen pěstoun 
nebo osoba v evidenci o změně formy péče ihned informovat i tzv. dopro-
vodnou organizaci. 
Pokud dojde k ukončení pěstounské péče nebo je osoba vyřazena 
z evidence (popř. je přerušeno zprostředkování), pak již nenáleží dáv-
ky pěstounské péče. ÚP ČR dávky odejme a může požadovat i zpětné 
vrácení dávek. Za období, kdy osoba nepobírá dávky pěstounské péče, 
pokud nenastane jiná okolnost spojena se vznikem pojištění, není osoba 
pojištěna sociálně, důchodově a nemocensky. Zdravotní pojištění je po-
vinna uhradit i zpětně. 
Veškeré nároky, oprávnění i práva a povinnosti v sociálním zabezpe-
čení navzájem souvisí, pokud se změní skutečnost v jedné oblasti, změní 
se postavení osoby i v jiné oblasti sociálního zabezpečení, popř. i v jiných 
právních oblastech (v oblasti občanského práva, pracovního apod.). Pro 
účely zákona č. 359/1999 Sb. se jako pěstounská péče posuzuje péče 
o dítě poskytovaná osobou pečující nebo skutečnost, že je fyzická osoba 
osobou v evidenci.

Práva a povinnosti pěstouna (pečující osoby 
a osoby v evidenci) k ÚP ČR, který vyplácí pěs-
tounské dávky: 
Práva:

• nárok na dávky pěstounské péče dle § 47f – § 47za ZSPOD (na od-
měnu pěstouna má nárok osoba pečující a osoba v evidenci),

• odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je 
přerušeno zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu 
podle § 24b odst. 1 písm. a) a d) ZSPOD; není pojištěna důchodově 
a nemocensky, stát nehradí ani zdravotní pojištění, 

• odměna pěstouna se dle § 47k ZSPOD pro účely zákonů upravující 
daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
považuje za příjem ze závislé činnosti, povinnosti plátce daně a zá-
konných odvodů ze závislé činnosti provádí ÚP ČR dle § 47v ZSPOD,

• při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče 
jen jednomu z manželů (§ 47n ZSPOD); což obdobně to platí i pro 
výkon poručenství.

Povinnosti – ohlásit písemně (doporučeně) do 8 dnů: 
• dát souhlas ÚP ČR ke zjišťování rozhodných skutečností dle § 47p 

ZSPOD, 

• ohlásit všechny změny, zejména změny formy péče o dítě (rozsudky 
soudu), změny v trvání dohody či rozhodnutí o výkonu pěstounské 
péče, důchod dítěte (§ 47y, § 47w a § 47g ZSPOD),

• oznámit skutečnost péče v zařízení ZDVOP (viz § 47g odst. 1 a § 42a 
odst. 1 písm. a) ZSPOD). 


