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Dohoda o výkonu pěstounské péče 

uzavřená podle ustanovení § 47b, odst. 1, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

Osoba pečující:  
Pan(í): 
bytem:   
(dále jen pečující osoba)  
 
a 
 
Městská část Praha 14 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 
Orgán sociálně právní ochrany dětí  
se sídlem: Praha 98, Bří. Venclíků 1073 
zastoupený: Mgr. Davidem Beňákem, vedoucím odboru, pověřeným starostou Městské části Praha 
14, panem  
Bc. Radkem Vondrou     
(dále jen OSPOD) 
 

Uzavírají tuto dohodu: 

I. 

Úvodní ustanovení 

I) Osoba pečující má na základě rozsudku Obvodního/Okresního soudu………., č.j. ………, ze dne 
….., který nabyl právní moci dne …….., svěřené do pěstounské péče nezletilé dítě 
………………………………………… 

2) Touto dohodou se upravují podrobnosti výkonu práva povinností osoby pečující při péči o 
svěřené dítě podle § 47a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon) .  

3) Při uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče se přihlíží zejména k zájmům a k individuálním 
potřebám dítěte a k potřebám osoby pečující v souladu s ust. § 47b, odst. 3 tohoto zákona.  

II. 

Práva a povinnosti pečující osoby a součinnost OSPOD 

1) Osoba pečující se zavazuje, že bude udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s 
osobami blízkými, zejména s rodiči a umožní styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud 
soud rozhodnutím nestanoví jinak, přičemž OSPOD poskytne pečující osobě v případě potřeby 
pomoc při plnění těchto povinností (včetně zajištění místa a asistence pro uskutečňování styku 
oprávněných osob s dítětem).  
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2) Osoba pečující se zavazuje, že si bude zvyšovat odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy 
a péče o děti v rozsahu 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, přičemž 
OSPOD zajistí pečující osobě zprostředkování bezplatné možnosti zvyšování uvedených znalostí 
a dovedností.  

3) Osoba pečující se zavazuje spolupracovat s OSPOD při sledování naplňování dohody o výkonu 
pěstounské péče v souladu s § 47b odst. 5 zákona a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným 
sledovat vývoj dětí podle § 19 odst. 6 zákona. Dále se osoba pečující zavazuje, že bude OSPOD 
informovat o všech podstatných skutečnostech a změnách rozhodných pro výkon péče o svěřené 
dítě, a to nejpozději do 5 dnů od jejich vzniku.  

4) V případě, že na straně osoby pečující nastane některá z překážek zajištění osobní péče o svěřené 
dítě podle § 47a odst. 2 písm. a) zákona, zavazuje se OSPOD zajistit osobě pečující na základě 
její žádosti nezbytnou pomoc k zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě.  

5) OSPOD se zavazuje, že osobě pečující v případě potřeby poskytne pomoc se zajištěním 
celodenní péče o svěřené dítě, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu 14 kalendářních dnů v 
každém kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let.  

6) OSPOD se zavazuje zajistit v případě potřeby alespoň jednou za 6 měsíců poskytnutí 
psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci.  

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana dohody obdrží jeden 
stejnopis.  

2) Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
3) Ustanovení této dohody se mohou měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma 

smluvními stranami.  
4) Osoba pečující a OSPOD mohou tuto dohodu písemně vypovědět za podmínek stanovených v § 

47c odst. 2,3 tohoto zákona. Výpovědní lhůta podle § 47c odst. 7 tohoto zákona skončí 
nejpozději uplynutím 30 dnů ode dne, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně, ne však 
dříve, než bude uzavřena nová dohoda o výkonu pěstounské péče. V případě, kdy obecní úřad 
obce s rozšířenou působností  vydá rozhodnutí  podle § 47b odst. 2, končí výpovědní lhůta dnem 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

5) Uzavřená dohoda bude doplněna dodatkem v souladu s vypracovaným individuálním plánem 
ochrany dítěte.  

 

V Praze dne 

 

……………………………..      …………………………………. 

Osoba pečující         Mgr. David Beňák 
          vedoucí odboru 


