


















Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech 
třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až do své dospělosti, někdy se může vrátit po určité době do své původní rodiny. K pěstounské 
péči je však vždy třeba přistupovat tak, že děti v pěstounské péči mají svoji původní rodinu, a tuto rodinu je třeba respektovat. Právní úprava pak 
přímo nařizuje pěstounovi povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými. 

Jaké typy (instituty) náhradní rodinné péče zná Právní řád České republiky? Základní přehled najdete v následující tabulce:

Vztah k dítěti (kdo se 
může nebo nemůže 
stát pečující osobou 

určitého typu)

Práva a povinnosti 
pečující (zastupu-

jící) osoby
Výhody pro dítě

Odměna pro 
pečující osobu Dávky pro děti

Práva a povin-
nosti původní 

rodiny

Svěření do péče 
jiné osoby než 
rodiče – 
§ 953 a násl. 
občanského 
zákoníku 

Zpravidla příbuzný 
dítěte (nebo osoba 
dítěti blízká)

Pečuje, vychovává 
a další práva a 
povinnosti jsou 
vymezeny soudním 
rozhodnutím

Dítě zůstává v 
původní rodině nebo 
u známých osob

Žádná Výživné a běžné 
dávky pro rodiny 
s dětmi ze soc. 
systémů*

Trvá vyživovací po-
vinnost, rodičovská 
zodpovědnost je 
omezena soudním 
rozhodnutím

Osvojení 
(adopce)

Podle ustálené soudní 
praxe se osvojitelem 
nemůže stát příbuzný v 
přímé linii (prarodič) a 
také sourozenec rodiče 
a mezi osvojitelem a 
osvojencem musí být 
přiměřený věkový rozdíl, 
zpravidla ne menší než 
šestnáct let

Plná rodičovská 
zodpovědnost

Dítě získává novou 
rodinu se vším všudy, 
dostává se na 
úroveň biologických 
dětí svých osvojitelů, 
osvojitelé mají 
vyživovací povin-
nost k němu, ono k 
nim, dědí po sobě 
navzájem

Žádná Běžné dávky pro 
rodiny s dětmi ze 
soc. systémů*

Příbuzenské vztahy 
k původní rodině 
zanikají



Vztah k dítěti (kdo se 
může nebo nemůže 
stát pečující osobou 

určitého typu)

Práva a povinnosti 
pečující (zastupu-

jící) osoby
Výhody pro dítě

Odměna pro 
pečující osobu Dávky pro děti

Práva a povin-
nosti původní 

rodiny

Pěstounská péče

Příbuzný nebo dítěti 
známá osoba nebo 
osoba zařazená v 
evidenci žadatelů o 
zprostředkování NRP

Pečuje o dítě a 
vychovává ho, 
zastupovat dítě 
může jen v běžných 
záležitostech

Dítě není v ústavu a 
má možnost vyrůstat 
v rodinném prostředí

Odměna pěstouna Dávky pěstounské 
péče, běžné dávky 
pro rodiny s dětmi ze 
soc. systémů*

Rodičům trvá 
vyživovací povin-
nost. Nárok na 
výživné přechází 
na stát. Pěstoun 
zastupuje dítě 
jen v běžných 
záležitostech

Pěstounská péče 
na přechodnou 
dobu

Osoba zařazená v 
evidenci žadatelů o 
zprostředkování NRP 
jako vhodná pro tento 
institut NRP

Pečuje o dítě a 
vychovává ho, 
zastupovat dítě 
může jen v běžných 
záležitostech 

Dítě není v ústavu a 
má možnost vyrůstat 
v rodinném prostředí

Odměna pěstouna Dávky pěstounské 
péče, běžné dávky 
pro rodiny s dětmi ze 
soc. systémů*

Rodičům trvá 
vyživovací povin-
nost. Nárok na 
výživné přechází 
na stát. Pěstoun 
zastupuje dítě 
jen v běžných 
záležitostech

Poručenství s péčí 

Příbuzný nebo dítěti 
známá osoba nebo 
osoba zařazená v 
evidenci žadatelů o 
zprostředkování NRP

Pečuje o dítě, vycho-
vává a zastupuje dítě 
a spravuje majetek 
dítěte. Podléhá 
dozoru soudu a k 
některým rozhod-
nutím je třeba souhlas 
soudu

Dítě není v ústavu 
a je vyřešeno za-
stupování (ochrana 
zájmů) dítěte 

Odměna pěstouna Dávky pěstounské 
péče, běžné dávky 
pro rodiny s dětmi ze 
soc. systémů*

Poručníkovi 
nevzniká 
vyživovací povin-
nost. Rodičovská 
zodpovědnost za-
nikla, je pozastav-
ena nebo zrušena



Vztah k dítěti (kdo se 
může nebo nemůže 
stát pečující osobou 

určitého typu)

Práva a povinnosti 
pečující (zastupu-

jící) osoby
Výhody pro dítě

Odměna pro 
pečující osobu Dávky pro děti

Práva a povin-
nosti původní 

rodiny

Poručenství bez 
péče

Příbuzný nebo dítěti 
známá osoba nebo 
osoba zařazená v 
evidenci žadatelů o 
zprostředkování NRP, 
za určitých podmínek i 
orgán sociálně-právní 
ochrany dětí

Poručník dítě zastupu-
je a spravuje majetek 
dítěte, k některým 
rozhodnutím je 
třeba souhlas soudu. 
Pečující osobou 
může být nadále 
rodič dítěte nebo 
může být dítě v péči 
osoby podle § 45 
zákona o rodině či v 
péči pěstounů

Je vyřešeno zastu-
pování (ochrana 
zájmů) dítěte

Žádná Žádné Poručníkovi 
nevzniká 
vyživovací povin-
nost. Rodičovská 
zodpovědnost za-
nikla, je pozastav-
ena nebo zrušena

Opatrovník

Kdokoliv, koho určí soud, 
možný i orgán sociálně-
právní ochrany dětí

Hájí zájem dítěte; 
rozsah jeho práv a 
povinností stanoví 
soud

Jsou chráněny zájmy 
dítěte

Žádná Žádné Rodičovská 
zodpovědnost 
může být omezena

* Peněžitou pomoc v mateřství lze dle § 32 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v případě dětí svěřených do péče nahrazující péči rodičů uplatnit, došlo-li k převzetí 
dítěte do 7 let jeho věku, a to po dobu 22 týdnů při převzetí jednoho dítěte a po dobu 31 týdnů při převzetí dvou nebo více dětí, staráte-li se alespoň o dvě z těchto dětí.

4.1. Svěření do péče jiné osoby než rodiče (§ 953 a násl. občanského zákoníku)
Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba se svěřením dítěte do své péče 
souhlasí. Podmínkou je, aby poskytovala záruku zdárné výchovy dítěte. Při výběru vhodné osoby dá soud zpravidla přednost příbuznému dítěte, 
ale může to být i někdo jiný, kdo je dítěti blízký, k němuž má dítě vytvořený citový vztah.
Dítě může být svěřeno také do společné výchovy manželů. Do výchovy jen jednoho manžela je možno dítě svěřit pouze se souhlasem druhého 
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Staňte se naším fanouškem na stránkách FB: 
Nadace Terezy Maxové dětem



„Doma je doma!“

„Jsou děti, které nemají to štěstí vyrůstat ve vlastní 

rodině, pomozte spolu s námi změnit jejich osud.“

Více na www.terezamaxovadetem.cz 
a www.darcovskasms.cz.
Cena DMS je 30 Kč, Nadace Terezy 
Maxové obdrží 28,50 Kč.

Díky Vaší dárcovské SMS ve tvaru 

DMS TEREZADETEM nebo 
DMS ROK TEREZADETEM
na číslo 87777 můžete nově podpořit 

poslání Nadace Terezy Maxové dětem. 

Děkujeme za podporu, které si velmi vážíme!
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Kojení pomáhá posilovat přirozenou obranyschopnost miminka i díky bifi dobakteriím a vitamínům.

BEBA PRO respektuje výživové potřeby miminka díky obsahu vysoce kvalitních bílkovin v optimálním množství 

BEBA PRO obsahuje bakterie Bifi dus B
L
, které se přirozeně vyskytují i v mateřském mléce

BEBA PRO obsahuje vitamíny A** a C**, které se podílejí na správném fungování imunitního systému 

BEBA PRO obsahuje železo**, které přispívá k normálnímu rozvoji poznávacích schopností

Kojení je pro vaše miminko to nejlepší. Pokud již nechcete nebo nemůžete kojit, vybírejte náhradní kojeneckou výživu s maximální pečlivostí. 
Pozornost věnujte především jejímu složení a množství obsažených bílkovin. Před zavedením náhradní kojenecké výživy se poraďte s vaším pediatrem.

*NQAC NUNSPEET, 2014
**ve shodě s požadavky příslušné legislativywww.kojeneckavyziva.cz

Pro správnou funkci imunitního systému
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POZNÁMKY




