Městský úřad, Obecní úřad obce s rozšířenou působností..........................……………
Č.j.:…………………..
V........................ dne 18. března 2013
Rozhodnutí
Městský úřad ................ (dále jen „orgán SPOD“) podle ustanovení § 47b odst. 2 a 61 odst. 3
písm. e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), rozhodl ve věci
manželů Jany X., nar. …….., a Jana X., nar. …….., (dále jen „osoby pečující“), trvale bytem
....................., kterým bylo rozhodnutím Městského úřadu v N. ze dne 2. ledna 2013, čj.
…………………., které nabylo právní moci dne 28. 1. 2013, svěřeno do společné péče
fyzických osob, které mají zájem stát se pěstounem, nezl. dítě N., nar. 1. 1. 2008, trvale
bytem ……………………….., (dále jen „svěřené dítě“),
o úpravě podrobností ohledně výkonu práv a povinností osob pečujících založených v § 47a
zákona
takto:
I.

II.

III.

Orgán SPOD zajistí na žádost osoby pečující dočasnou výpomoc z důvodů
uvedených v § 47a odst. 2 písm. a) zákona tehdy, pokud se takový důvod týká
obou osob pečujících nebo pokud osoba pečující, jíž se tento důvod netýká,
není schopna zajistit ve vztahu ke svěřeným dětem péči sama. Je-li tento důvod
osobě pečující předem znám, je povinna předem včas požádat orgán SPOD o
poskytnutí dočasné nebo trvalé výpomoci. Jinak je osoba pečující povinna
uvědomit orgán SPOD o důvodu, uvedeném v § 47a odst. 2 písm. a) zákona, a o
předpokládané době jeho trvání bez zbytečného průtahu. Formu, kterou bude
pomoc poskytnuta, určí bezodkladně na základě žádosti osoby pečující a
v souladu s opatřeními vyplývajícími z individuálního plánu ochrany dítěte
orgán SPOD. Výši spoluúčasti osoby pečující na úhradě nákladů souvisejících
s poskytnutím dočasné výpomoci včetně nákladů na stravu a ubytování dítěte,
jemuž je poskytována celodenní nebo vícedenní péče, zahrnující zaopatření,
domluví orgán SPOD s osobou pečující nejpozději při zajištění dočasné
výpomoci.
Orgán SPOD poskytne pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě
v rozsahu 14 kalendářních dnů v běžném roce podle § 47a odst. 2 písm. b)
zákona na žádost osoby pečující, podanou nejpozději do 30. dubna běžného
roku. Dobu a způsob poskytování této pomoci určuje orgán SPOD v souladu
s opatřeními vyplývajícími z individuálního plánu ochrany dítěte nejpozději do
20. června běžného roku, nedohodne-li se s osobou pečující jinak; to platí i
v případě, že nebyla žádost ze strany osoby pečující podána. Výši spoluúčasti
osoby pečující na úhradě nákladů souvisejících se zajištěním celodenní péče o
svěřené dítě včetně nákladů na stravu a ubytování dítěte, jemuž je poskytována
celodenní nebo vícedenní péče, zahrnující zaopatření, domluví orgán SPOD
s osobou pečující nejpozději při zajištění celodenní péče o svěřené dítě. Tato
pomoc se poskytuje oběma osobám pečujícím současně.
Orgán SPOD zprostředkuje na žádost osoby pečující psychologickou,
terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc podle § 47a odst. 2 písm. c) zákona
s přihlédnutím k opatřením vyplývajícím z individuálního plánu ochrany dítěte
alespoň jednou za 6 měsíců po sobě jdoucích v nezbytném rozsahu. Způsob a
formu pomoci určuje orgán SPOD. O způsobu úhrady nákladů se dohodne
osoba pečující s poskytovatelem pomoci.

IV.

V.

VI.

VII.

Osoby pečující jsou povinny zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti
výchovy a péče o děti v rozsahu alespoň 24 hodin v období 12 po sobě
jdoucích kalendářních měsíců. Orgán SPOD zajistí nebo zprostředkuje podle §
47a odst. 2 písm. d) zákona osobám pečujícím bezplatnou možnost zvyšovat si
znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době
12 kalendářních měsíců po dohodě s osobami pečujícími a v souladu
s opatřeními vyplývajícími z individuálního plánu ochrany dítěte. Nedojde-li
k dohodě, určí dobu a způsob zvyšování znalostí a dovedností orgán SPOD.
Osoby pečující jsou povinny udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost
dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči, a umožnit těmto osobám styk
se svěřeným dítětem, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte, při
tom mají právo na pomoc. Orgán SPOD je povinen na žádost osob pečujících
poskytnout pomoc se zajištěním asistence zaměstnance orgánu SPOD nebo
jiné odborně způsobilé osoby při styku svěřeného dítěte s rodiči nebo jinými
osobami blízkými a poskytnout pomoc se zajištěním vhodného místa pro
realizaci tohoto styku, je-li žádost v souladu s opatřeními, vyplývajícími
z individuálního plánu ochrany dítěte.
Osoby pečující jsou povinny umožnit sledování naplňování tohoto rozhodnutí
pověřeným zaměstnancem orgánu SPOD podle § 47b odst. 5 zákona a
spolupracovat rovněž se zaměstnancem Městského úřadu v N. pověřeným
sledovat vývoj svěřeného dítěte podle § 19 odst. 6 zákona.
Účinky tohoto rozhodnutí trvají po dobu, po kterou trvá péče osoby pečující o
svěřené dítě; zanikají však uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče.
Odůvodnění:

Obecní úřad v N., jako místně příslušný orgán podle § 61 odst. 1 zákona, rozhodl dne 2.
ledna 2013 o svěření dítěte do společné předpěstounské péče manželů N. Toto rozhodnutí
Obecní úřad v N. oznámil orgánu SPOD podle § 51 odst. 1 dne 4. ledna 2013. Dne 10. ledna
2013 zaslal orgán SPOD osobám pečujícím návrh na uzavření dohody o výkonu pěstounské
péče ve smyslu § 47b odst. 1 zákona, který byl oběma osobám pečujícím doručen dne 15.
ledna 2013. Ačkoli proběhla před orgánem SPOD dvě jednání s osobami pečujícími, a to dne
7. února 2013 a 25. února 2013, osoby pečující orgánu SPOD do dne 28. února 2013, kdy
uplynula lhůta podle § 47b odst. 2 zákona, nedoručily návrh dohody opatřený jejich podpisy
ve smyslu § 164 odst. 2 věta poslední zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějíšch předpisů (dále jen „správní řádu“), ani nebyl orgán SPOD požádán o vyjádření,
zda souhlasí s uzavřením dohody osobami pečujícími s jiným subjektem, proto dne 1. března
2013 zahájil podle § 47b odst. 2 zákona a § 46 správního řádu řízení o úpravě podrobností
ohledně výkonu práv a povinností založených v § 47a zákona, což osobám pečujícím ve
smyslu § 46 odst. 1 správního řádu řádně oznámil spolu s předvoláním k ústnímu jednání
podle § 49 a § 59 správního řádu, které stanovil na den 18. března 2013.
Osoby pečující se k ústnímu jednání dostavily a o jeho průběhu byl vyhotoven protokol.
Osoby pečující se odmítly vyjádřit, proč neakceptovaly návrh dohody o výkonu pěstounské
péče, ani k dotazu pověřeného zaměstnance orgánu SPOD nespecifikovaly výhrady ke
konkrétním bodům návrhu uvedené dohody. Současně však vyjádřily svůj souhlas s úpravou
práv a povinností založených v § 47a zákona správním rozhodnutím v rozsahu a za
podmínek, uvedených ve výroku. Osoby pečující byly při uvedeném jednání rovněž poučeny
o skutečnosti, že realizace práv a povinností uvedených ve výroku musí v každém jednom
případě být vždy v souladu s aktuálním zněním individuálního plánu ochrany dítěte (dále jen
„IPOD“), což potvrdily podpisem protokolu v souladu s § 18 odst. 3 správního řádu. Na
základě provedeného dokazování bylo téhož dne vydáno toto rozhodnutí, které orgán SPOD
ústně vyhlásil, a ve smyslu § 67 odst. 2 správního řádu jej vyhotovil v písemné formě.
O právu na poskytnutí dočasné nebo trvalé výpomoci z důvodů uvedených v § 47a odst.
2 písm. a) zákona bylo rozhodnuto v souladu s úpravou § 45c odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb.,
o rodině, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je pěstoun povinen o dítě osobně

pečovat, proto se dočasná nebo trvalá výpomoc poskytuje pouze tehdy, pokud je dán důvod
pro poskytnutí této pomoci na straně obou osob pečujících, nebo sice jen jedné, avšak ani
druhá osoba pečující z vážných důvodů nemůže po dobu trvání uvedeného důvodu péči
sama zajistit a nelze to po ní ani spravedlivě požadovat. Z hlediska hospodárnosti a
efektivnosti výkonu činností orgánem SPOD pak bylo rozhodnuto tak, že je-li uvedený důvod
osobě pečující, která o zajištění pomoci ve smyslu uvedeného ustanovení žádá, předem
znám, je povinna požádat předem včas o zajištění této pomoci, jinak je o její potřebě povinna
orgán SPOD uvědomit bez zbytečného průtahu, jinak tuto pomoc nelze zajistit.
Formu zajištění uvedené pomoci určuje na základě žádosti a ve vztahu k uvedenému
důvodu orgán SPOD, který zejména určí, zda pomoc bude poskytnuta se souhlasem osoby
pečující v domácnosti osoby pečující, v zařízení poskytovatele služeb péče o děti nebo
podobně, a to vždy v souladu s aktualizovaným zněním IPOD. To znamená, že v případě,
kdy by pro dítě v daném okamžiku na základě vyhodnocení jeho situace a definování jeho
aktuálních potřeb v IPOD nebylo v danou chvíli umístění dítěte do určitého typu péče pro dítě
bezpečné a v jeho zájmu, nelze péči o dítě takovým způsobem ze strany orgánu SPOD
zajistit, a to ani na žádost osoby pečující. Jde-li o službu poskytovanou jiným subjektem než
orgánem SPOD za úhradu, je nezbytná předchozí domluva orgánu SPOD a osoby pečující o
způsobu a výši její spoluúčasti na úhradě služby. K této domluvě musí dojít nejpozději ve
chvíli zajištění služby, zpravidla ve chvíli, kdy má dojít k převzetí dohledu nad svěřeným
dítětem; nedojde-li k takové domluvě, nelze dočasnou výpomoc ze strany orgánu SPOD
poskytnout, resp. zajistit. V případě, že pomoc bude poskytována formou péče v zařízení
služeb péče o děti, které vyžaduje žádost nebo souhlas zákonného zástupce, je osoba
pečující povinna zároveň zajistit potřebnou součinnost ve vztahu k orgánu SPOD a
příslušnému zařízení. Vzhledem k nebezpečí z prodlení může osoba pečující požádat o tuto
pomoc též telefonicky na nepřetržitě dostupné lince, zřizované v rámci pracovní pohotovosti,
a zveřejněné na webových stránkách orgánu SPOD.
O poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče v rozsahu 14 dní v kalendářním roce
(„respitní péče“) bylo rozhodnuto v souladu s § 47a odst. 2 písm. b) zákona. Osoba pečující
je povinna požádat o čerpání respitní péče do 30. dubna roku, v němž má být respitní péče
realizována. Tuto pomoc lze poskytnout pouze pouze oběma osobám pečujícím současně.
Dobu čerpání určí orgán SPOD dle možností v daném místě a čase jakož i s ohledem
s ohledem na potřeby dítěte, vyplývající z IPOD podle § 10 odst. 3 písm. d) a odst. 5 zákona,
a to nejpozději ve lhůtě uvedené ve výroku, nedohodne-li se s osobami pečujícími na jiném
postupu. Nepožádá-li ani jedna z osob pečujících o čerpání respitní péče ve lhůtě uvedené
ve výroku, určí dobu čerpání orgán SPOD sám. Způsob realizace zajištění celodenní péče
určuje orgán SPOD s ohledem na potřeby dítěte vyplývající z IPOD. O spoluúčasti osoby
pečující na úhradě respitní péče platí to samé, co o zajištění dočasné výpomoci podle výroku
I.
O zprostředkování odborné pomoci bylo rozhodnuto podle § 47a odst. 2 písm. c) zákona.
Za tuto pomoc se však nepovažuje poradenská pomoc, jíž je povinen poskytovat krajský
úřad nebo orgán SPOD osobě pečující zejména v otázkách výchovy podle § 11 odst. 1 písm.
a) a b) resp. odst. 2 písm. c) zákona a podle § 4 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Formu a způsob této pomoci
určí orgán SPOD na základě žádosti osoby pečující a v souladu s IPOD, byl-li aktualizován,
a lze-li formu a způsob pomoci tímto způsobem určit. O úhradě poskytnuté pomoci se
dohodne osoba pečující s příslušným poskytovatelem služby. Vzhledem k nebezpečí
z prodlení může osoba pečující požádat o tuto pomoc též telefonicky na nepřetržitě dostupné
lince, zřizované v rámci pracovní pohotovosti, a zveřejněné na webových stránkách orgánu
SPOD.
O zajištění nebo zprostředkování možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti
výchovy a péče o dítě bylo rozhodnuto podle § 47a odst. 2 písm. d) a f) zákona. Obě osoby
pečující mají povinnost zvyšovat si uvedené znalosti a dovednosti v rozsahu stanoveném
zákonem. Orgán SPOD může zajistit nebo zprostředkovat realizaci uvedené povinnosti buď
oběma osobám pečujícím současně, přičemž po dobu takového zvyšování znalostí a
dovedností bude povinen poskytnout pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě ve

smyslu § 47a odst. 2 písm. a) zákona, nebo každé osobě pečující zvlášť, Náklady na
realizaci této povinnosti nese orgán SPOD, s výjimkou cestovného, které osoba pečující
hradí z vlastních prostředků. O době, způsobu a formě realizace zvyšování znalostí a
dovedností by se měly osoby pečující s orgánem SPOD dohodnout, jinak způsob a formu
zvyšování znalostí a dovedností určí orgán SPOD, a to zejména s ohledem na potřeby
svěřeného dítěte a v souladu s IPOD.
O povinnosti udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami blízkými bylo
rozhodnuto podle § 47a odst. 2 písm. e) a h) zákona. Na základě vyhodnocení situace
svěřeného dítěte, provedeného podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona dne 3. ledna 2013 a
oznámeného obecním úřadem v N. orgánu SPOD dne 4. ledna 2013, byly zjištěny jako
osoby blízké matka dítěte, N., nar. …………….., otec není v RL dítěte zapsán, a polorodý
bratr svěřeného dítěte, N., nar. 1. 1. 2002, který je umístěn v péči Dětského domova v
………….. . Styk matky se svěřeným dítětem nebyl soudem omezen, z vyhodnocení situace
dítěte vyplývá potřeba dítěte rozvíjet vztahy s matkou a ani ze spisové dokumentace
svěřeného dítěte či jiných poznatků orgánu SPOD není ke dni vydání tohoto rozhodnutí
známo, že by styk svěřeného dítěte s matkou byl pro svěřené dítě ohrožující.
O povinnosti umožnit sledování naplňování tohoto rozhodnutí bylo rozhodnuto ve smyslu
§ 47a odst. 2 písm. g) ve spojení s § 47a odst. 2, 5 zákona. Zaměstnanec orgánu SPOD
pověřený sledováním naplňování rozhodnutí je povinen být minimálně jednou za 2 měsíce
v osobním kontaktu s osobami pečujícími a se svěřeným dítětem. Vedle toho trvá i nadále
povinnost pověřeného zaměstnance Obecního úřadu v N., v jehož obvodu je svěřené dítě
hlášeno k trvalému pobytu, sledovat vývoj svěřeného dítěte a navštěvovat ho v místě
bydliště osob pečujících alespoň jednou za 6 měsíců, resp. nejméně jednou za 3 měsíce
v období prvních 6 měsíců trvání péče osob pečujících. Proto i s tímto pověřeným
zaměstnancem Obecního úřadu N. jsou osoby pečující při sledování vývoje dítěte
spolupracovat. Za porušení této povinnosti lze osobě pečující uložit pořádkovou pokutu do
výše 20 tis. Kč podle § 53 odst. 5 zákona.
O době, po kterou trvají účinky správního rozhodnutí, bylo rozhodnuto podle § 47c odst.
1 zákona, kdy práva a povinnosti založené v § 47a odst. 2 zákona jsou upraveny tímto
rozhodnutím ve vztahu k osobě pečující po celou dobu, kdy trvá péče alespoň jedné z osob
pečujících o svěřené dítě. O zániku účinků rozhodnutí bylo pak rozhodnuto s ohledem
k výkladu zákona, z něhož vyplývá přednost úpravy uvedených práv a povinností formou
dohody před úpravou provedenou rozhodnutím a proto jeho účinky zanikají ke dni účinnosti
řádně uzavřené dohody podle § 47b odst. 1 a 4 zákona.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu ………………kraje
prostřednictvím zdejšího Městského úřadu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, které
nastalo doručením stejnopisu písemného vyhotovení podle § 72 odst. 1 správního řádu,
neboť účastníci se nevzdali nároku na doručení písemného vyhotovení.
jméno, příjmení , funkce a podpis oprávněné úřední osoby
l. s. (otisk úředního razítka)

