
 Dohoda o výkonu pěstounské péče 
 

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

 

Osoba pečující: 
 
 
 
 
 
 
a 
 
Domeček – středisko pro volný čas a integraci DM CČSH 
Branka 588 
374 01  Trhové Sviny 
zastoupený Karlem Zettlem, ředitelem organizace 
(dále jen „Domeček“) 
 
 
 

 
uzavírají tuto dohodu 

 
 
 
 

I. 
 
1. Osoba pečující má na základě rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích 

č.j.__________________, PM _________________ svěřeny do pěstounské péče nezletilé děti 

 
 
__________ __________, nar. ___________________________  
 
____________________, nar. ____________________________  
 
         (dále jen svěřené děti) 

 
 
2. Touto dohodou se upravují podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností osoby pečující 
při péči o svěřené dítě (děti). 
 

 
 



II. 
 

1. V případě, že na straně osoby pečující nastane některá z překážek zajištění osobní péče 
o svěřené dítě (děti) Domeček se zavazuje podle § 47a odst. 2 písm. a) zákona č. 
359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), že osobě pečující 
v případě odůvodněné potřeby poskytne nezbytnou pomoc v zajištění krátkodobé péče 
o svěřené dítě (děti). Osoba pečující oznámí tuto potřebu Domečku, pokud to bude 
možné, nejpozději 48 hodin předem. Dítě (děti) bude ze strany osoby pečující 
zajištěno odpovídajícím oblečením, léky, hygienickými potřebami, příp. stravou apod. 
Veškerou zodpovědnost za svěřené dítě (děti) přebírá příslušné zařízení nebo osoba, 
u které bude dítě dočasně pobývat. 

 
2. Domeček se zavazuje podle § 47a, odst. 2, písmeno b) zákona, že osobě pečující na 

její žádost v případě potřeby poskytne pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené 
dítě (děti), jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku dvou let, která je přiměřená věku 
a potřebám dítěte (dětí) alespoň v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce. 
V případě zájmu o pobyt dítěte (dětí) na letním táboře, dětské ozdravovně apod., 
uhradí Domeček pobyt dítěte (dětí) 100 % z celkové úhrady do částky maximálně 
5 000 Kč na jedno dítě. Osoba pečující požádá o tuto pomoc se zajištěním Domeček 
v termínu nejpozději do 30. května kalendářního roku. Veškerou zodpovědnost za 
svěřené dítě přebírá příslušné zařízení, kde bude dítě dočasně pobývat. 
 

3. Domeček se zavazuje podle § 47a, odst. 2, písmeno c) zákona, že pomůže zajistit 
v případě potřeby osobě pečující zprostředkování psychologické, terapeutické nebo 
jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců. 
 

4. Domeček se zavazuje zprostředkovat osobě pečující bezplatné zvyšování odborných 
znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě (děti), které je stanoveno jako 
povinnost osoby pečující v § 47a, odstavec 2, písm. f) zákona č. 359/1999 Sb. (tzn. 
v rozsahu 24 hodin v období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích). Osoba 
pečující má možnost zajistit si vzdělávací programy vlastní iniciativou s tím, že jí 
budou uhrazeny Domečkem na základě předem doložené objednávky v maximální 
výši 250 Kč/hodinu. 
 

5. Osoba pečující se zavazuje, že bude udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost 
svěřeného dítěte (dětí) s osobami blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů 
s dítětem (dětmi) v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak. Při 
plnění těchto povinností má osoba pečující právo požádat o pomoc Domeček. Osoby 
pečující se zavazují na žádost rodičů sdělovat jim informace o prospívání svěřených 
dětí (zdravotní stav, školní prospěch, chování dětí, zájmové činnosti a jiné). 
 

6. Osoba pečující se zavazuje respektovat doporučení Domečku v oblasti odborného 
poradenství (např. spolupráce s psychologem, pedopsychiatrem, lékařem, krizovým 
centrem, střediskem výchovné péče, pedagogicko psychologickou poradnou, charitou, 
školou, dětským centrem atd.). 
 

 



7. Osoba pečující se zavazuje spolupracovat s Domečkem při sledování naplňování 
dohody o výkonu pěstounské péče v souladu s § 47b, odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb. 
Osoba pečující umožní zaměstnancům Domečku návštěvu v prostředí, kde se 
svěřeným dítětem (dětmi) žije, dostaví se na předvolání k osobnímu jednání na 
Domeček. Vedle toho se osoba pečující zavazuje, že bude Domeček bez zbytečného 
odkladu pravdivě informovat o všech podstatných skutečnostech a změnách 
rozhodných pro výkon péče o svěřené dítě nejpozději do 5 dnů od jejich vzniku (např. 
změna bydliště, zdravotního stavu členů rodiny, změna v oblasti výchovy a vzdělání 
svěřeného dítěte apod.). 
 

 
III. 

 
1. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden stejnopis.  
2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Ustanovení této dohody se mohou měnit pouze formou písemného dodatku 

podepsaného oběma smluvními stranami. 
4. Osoba pečující a Domeček mohou tuto dohodu písemně vypovědět za podmínek 

stanovených v § 47b odst. 1,2 zákona č. 359/1999 Sb. Výpovědní lhůta činí 30 dnů 
a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud 
dojde k neplnění podmínek této dohody ze strany osoby pečující, stanoví povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb. příslušný OSPOD svým rozhodnutím. 

5. Osoba pečující byla seznámena s možností uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče 
s jiným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, obecním úřadem, krajským 
úřadem či jinou pověřenou osobou. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném ujednání z jejich svobodné vůle, nikoli v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, a že je jim srozumitelná. Na důkaz souhlasu se 
zněním této dohody připojují obě smluvní strany své podpisy. 

 
 
 
 
 
 

V Trhových Svinech dne  
 
 
 
 
 
 
____________________________________________     __________________________ 
                                              Mgr. Monika Valihrachová 
                        pečující osoby                        pověřený sociální pracovník 

 


