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I.  

 
Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 

 
 

1. Základní identifikační údaje 
 

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. ledna 2021 
Implementace práva EU: NE (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci:  
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: NE 
2. Cíl návrhu zákona 
V zákoně č. 359/1999 Sb. bude zakotvena úprava zaopatřovacího příspěvku pro mladé 
dospělé po skončení péče nahrazující péči rodičů (dále jen „zaopatřovací příspěvek“) jako 
dávky určené nezaopatřeným zletilým osobám do 26 let věku nebo nezaopatřeným 
nezletilým osobám, kterým byla přiznána plná svéprávnost, ke zmírnění jejich nepříznivé 
sociální situace poté, kdy zanikla pěstounská nebo poručnická péče nebo ústavní výchova 
oprávněných osob v důsledku nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti těmito osobami, a to 
po dobu jejich nezaopatřenosti. 
Zaopatřovací příspěvek bude mít formu příjmově netestované nepojistné dávky sociálního 
zabezpečení, která sjednotí dosavadní roztříštěnou úpravu zaopatření mladých dospělých po 
skončení náhradní ústavní i rodinné péče, a zejména z něj učiní nárokovou záležitost.  Tato 
dávka nahradí několik dosavadních dávek a jiných forem plnění a transferů z veřejných 
rozpočtů. Především nahradí dosavadní prolongaci dávek pěstounské péče, dále nahradí 
normativ (dotaci na poskytování služeb) pro poskytovatele služeb ústavní péče v těch 
případech, kdy tento poskytovatel uzavřel zaopatřovací smlouvu se zletilým nezaopatřeným 
dítětem po ukončení nařízené ústavní péče (popř. při dosud existující možnosti soudního tzv. 
prodloužení ústavní výchovy do 19 let). Současně zaopatřovací příspěvek také ve formě 
jednorázové dávky nahradí dosavadní příspěvek při ukončení pěstounské péče na straně 
jedné, a dosavadní „jednorázový peněžitý příspěvek dítěti, jemuž byl ukončen pobyt 
v zařízení ústavní péče“ na straně druhé, v obou případech dnes stanovený na 25 tis. Kč.  
 
Cílem navrhované právní úpravy je zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci 
poskytované dospělým nezaopatřeným osobám po skončení náhradní péče ať již rodinné, 
tak kolektivní formy. Navrhuje se proto sloučit dosavadní různé finanční transfery 
pomáhající těmto osobám do jedné měsíčně se opakující peněžité dávky – zaopatřovacího 
příspěvku. Dále se navrhuje poskytovat jednorázovou peněžitou dávku rovněž ve formě 
zaopatřovacího příspěvku, která bude poskytována po skončení náhradní péče nebo skončení 
nezaopatřenosti mladého dospělého, a která nahradí dosavadní tzv. odchodné, jde-li o 
skončení prodlouženého pobytu mladého dospělého v ústavním zařízení, resp. „příspěvek 
po ukončení pěstounské péče“. Smyslem a účelem navrhovaného úpravy je také její větší 
přehlednost a sjednocení, tak rovněž posílení postavení mladého dospělého a jeho 
svobodného rozhodování, podobně jako tomu bylo v případě zavedení příspěvku na péči 
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v oblasti sociálních služeb (který však reaguje na jiné typy nepříznivé sociální situace, totiž 
závislost oprávněné osoby na péči jiné osoby). 
 
Mezi další cíle návrhu zákona patří zejména: 
- zjednodušení a zpřehlednění zákonné úpravy činnosti zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), 
- posílení finanční stability provozovatelů ZDVOP prostřednictvím navýšení částky 

státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP a navýšení úhrad od rodičů dětí umístěných 
do péče ZDVOP, 

- omezení možnosti ukončování dohod o výkonu pěstounské péče v průběhu kalendářního 
roku, 

- zakotvení povinnost příjemců státního příspěvku na výkon pěstounské péče předkládat 
přehled využití státního příspěvku za uplynulý kalendářní rok a vrátit na účet krajské 
pobočky Úřadu práce ČR případné nevyčerpané částky státního příspěvku, 

- podpořit svěřování ohrožených dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu jako 
alternativy k umístění těchto dětí do náhradní institucionální péče, a to prostřednictvím 
navýšení odměny pěstouna na přechodnou dobu v případě, že tento pěstoun pečuje o 
jedno či více svěřených dětí nebo alespoň o jedno dítě se zdravotním znevýhodněním, 

3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 
Dojde k přerozdělení prostředků státního rozpočtu, které jsou alokovány do systému 
zaopatření mladých dospělých po ukončení pěstounské péče a po ukončení pobytu ve 
školských zařízení pro výkon ústavní výchovy. S ohledem na dlouhodobě klesající počet dětí 
umísťovaných do péče ZDVOP nebude mít navrhované zvýšení státního příspěvku pro 
zřizovatele ZDVOP dopad na nárůst výdajů státního rozpočtu. K mírnému nárůstu nákladů 
dojde u dávek pěstounské péče. Celkově je odhadovaný dopad novelizace 0,25 mld. Kč 
ročně. 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: ANO 
Pozitivní dopady na konkurenceschopnost ČR budou spočívat zejména ve zvýšení 
vzdělanostní a kvalifikační úrovně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a mladých lidí, 
kteří po odchodu z náhradní rodinné nebo ústavní péče budou mít zajištěno odpovídající 
zaopatření až do skončení přípravy na budoucí povolání 
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 
Zakotvení zaopatřovacího příspěvku pro mladé dospělé odcházející z náhradní péče a 
zvýšení odměny pěstounů na přechodnou dobu posílí „koupěschopnost“ těchto skupin 
obyvatelstva. 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ANO 
Zákon bude mít dopad na obce a kraje jako zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, kdy v důsledky nové úpravy státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP 
budou kladeny nižší nároky na dofinancování provozu těchto zařízení z příspěvku 
zřizovatelů. 
3.5 Sociální dopady: ANO 
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Nová právní úprava bude mít pozitivní dopad na vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi  
vyrůstající v náhradní institucionální péči a mladé lidi odcházející z náhradní pěstounské a 
ústavní péče. 
3.6 Dopady na spotřebitele: NE 
Dopady mohou být vnímány pouze nepřímo, avšak jsou totožné jako dopady sociální. 
3.7 Dopady na životní prostředí: NE 
 
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 
 
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 
 
3.10 Korupční rizika: NE 
 
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE 
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1. Důvod předložení a cíle  
 

1.1 Název  
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony. 
 
 
1.2 Definice problému 
 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Rozsah a provázanost zákonné úpravy: V systému zařízení sociálně-právní ochrany a šířeji 
v rámci systému služeb pro ohrožené rodiny a děti je od roku 2000 upraveno pobytové zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které je určeno pro poskytování pomoci nezletilým dětem 
bez doprovodu dospělé osoby, jedná-li se o dítě, které  
a) se ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo 

jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, 
b) se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, 
c) je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, nebo 
d) se ocitlo v prostředí nebo situaci, které závažným způsobem ohrožují jeho základní práva. 
 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje pomoc ohroženým dětem na základě 
smlouvy se zákonnými zástupci nebo na základě rozhodnutí soudu v situacích, kdy rodiče 
nemohou v důsledku krizové situace rodiny a bezprostředního ohrožení dítěte zabezpečit péči 
o dítě a tuto péči nelze zajistit ani prostřednictvím poručníka, pěstouna nebo jiné pečující osoby 
v souladu s úpravou občanského zákoníku. V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
může být dítě podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí umístěno na základě dohody se 
zákonnými zástupce nejdéle na dobu 6 měsíců. Stejná lhůta pak platí jako nejzazší doba, po 
kterou může dítě pobývat v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 
jednotlivých typů soudních rozhodnutí (předběžné opatření, výchovné opatření soudu, 
rozsudek). Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy mohou 
děti pobývat výlučně na základě rozhodnutí soudu. Současně podle občanského zákoníku platí, 
že v případě dlouhodobějších překážek v péči o dítě na straně rodičů nemůže soud nařídit 
ústavní výchovu dítěte z důvodu nedostatečných bytových nebo majetkových poměrů rodičů, 
to znamená, že dítě nemůže být soudem umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy 
z důvodu krizové sociální situace rodičů. Podle zákona o sociálních službách pak mohou být 
poskytovány pobytové služby dětem bez doprovodu rodičů v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením, které jsou však určeny pro děti se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního postižení.  

Úprava zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc prošla od účinnosti zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v dubnu 2000 mnoha změnami, a to ve směru postupného 
doplňování a rozšiřování úpravy činnosti a financování těchto zařízení, přičemž jednotlivé 
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novelizace nebyly nijak koncepční, ale pouze vždy utilitárně reagovaly na aktuální problémy  
a požadavky praxe. Šlo zejména o rozsáhlou novelizaci, publikovanou pod č. 134/2006 Sb. 
s účinností od 1. 6. 2006, která v nově vloženém § 42a stanovila základní činnosti zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc a v § 42b až 42n upravila způsob financování provozu těchto 
zařízení prostřednictvím úhrad od rodičů a příspěvku ze státního rozpočtu, a o poslední velkou 
novelizaci provedenou zákonem č. 401/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013, kterou byla omezena 
maximální kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a délka pobytu dětí v těchto 
zařízení, byla blíže upravena práva a povinnosti ředitele zařízení a došlo k zakotvení závazných 
personálních, provozních a materiálně-technických standardů kvality pro tato zařízení. 
V důsledku všech provedených novelizací se zákonná úprava zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc stala nepřehledným, nesourodým a vzájemně neprovázaným souborem 
zákonných ustanovení, jejichž aplikace a výklad je pro adresáty zákona značně obtížný. 

Veřejné financování: Pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc neplatí obecné základní 
pravidlo financování pověřených osob podle § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. (náklady na 
zřízení a provoz zařízení sociálně-právní ochrany nese zřizovatel tohoto zařízení), neboť podle 
odst. 2 je-li obec, kraj nebo pověřená osoba zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, má nárok na státní příspěvek. Podle § 42g odst. 1 zřizovatel zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc má nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti 
v tomto zařízení na základě zákonného důvodu pro poskytování této péče. Státní příspěvek má 
charakter sociální dávky, náležející z titulu péče o dítě. Příspěvek má současně povahu denní 
dávky, náležející jen za skutečně poskytnutou péči. Je-li tato péče poskytována po celý 
kalendářní měsíc, náleží od 1. 1. 2013 ve výši 22 800 Kč za každé dítě umístěné v péči zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc (760 Kč / den). Ačkoliv účelem státního příspěvku není 
pokrýt 100% veškerých nákladů spojených s provozováním zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, vzhledem ke skutečnosti, že zákonem stanovená částka státního příspěvku 
nebyla již po dobu více jak 6 let navýšena, ukazuje se stávající výše státního příspěvku jako 
nedostačující a neadekvátně nízká. Tato skutečnost pak způsobuje jednak existenční problémy 
některých zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jednak vyvolává silný tlak na 
dofinancování nákladů na provoz těchto zařízení ze státního rozpočtu nestandardními  
a zákonem nepředpokládanými nástroji (v letech 2018 a 2019 tak vláda odsouhlasila vyhlášení 
mimořádného dotačního řízení MPSV pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc). 
 
Regulace sítě a kapacity: Podle platné úpravy zákona č. 359/1999 Sb. platí,  
že pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí  
o pověření k výkonu takové činnosti, přičemž pověření se vydá, prokáže-li žadatel,  
že splňuje zákonem stanovené podmínky. Tato pravidla platí i pro zřizování zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc. Potřebnost konkrétního zařízení v území se při vydávání 
pověření k poskytování služby zásadně nezkoumá, s jedinou výjimkou v případě, že nové 
zařízení má být zřízeno mimo obvod kraje, v němž má zřizovatel sídlo: V případě, že pověřená 
osoba chce zřídit nové zařízení sociálně-právní ochrany v obvodu jiného krajského úřadu, 
rozhoduje krajský úřad o změně pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu sociálně-
právní ochrany na základě závazného stanoviska krajského úřadu, v jehož obvodu má být 
zařízení nebo pracoviště zřízeno. Závazné stanovisko krajského úřadu musí být odůvodněno 
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zejména potřebami poskytování sociálně-právní ochrany v jednotlivých typech zařízení 
sociálně-právní ochrany na území kraje, s přihlédnutím k dalším zařízením určeným pro 
poskytování péče a pomoci dětem na území kraje. 
Regulace kapacit v území je provedena pouze jako výsledek nabídky a poptávky po zajištění 
péče v jednotlivých zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, neboť při vykázané  
a v souladu se zákonem poskytnuté péči konkrétnímu dítěti náleží zřizovateli zařízení státní 
příspěvek ve výši odpovídající počtu lůžkodnů, jinak veřejné financování nenáleží (s výjimkou 
výše zmíněných ad hoc vyhlašovaných dotačních řízení). 

 

Náhradní rodinná péče 

Náhradní rodinná péče je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále též OZ). Za náhradní rodinnou péči je považována pěstounská péče, péče jiné osoby než 
rodiče dle § 953 OZ (tzv. svěřenectví) a poručenství s osobní péčí. Další, samostatnou kategorií, 
je pak osvojení. Zákon č. 359/1999 Sb. upravuje zprostředkování náhradní rodinné péče, resp. 
zprostředkování pěstounské péče a osvojení orgány sociálně-právní ochrany dětí, vymezuje 
práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci dle § 47a, která jsou pak vždy podrobně 
upravena v dohodě o výkonu pěstounské péče či ve správním rozhodnutí o právech  
a povinnostech dle § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., a rovněž také obsahuje vymezení 
nároku na dávky pěstounské péče a jejich výplatu a ustanovení týkající se řízení o dávkách 
pěstounské péče.  

S účinností od 1. 1. 2013 došlo v oblasti náhradní rodinné péče k zásadním změnám, které se 
dotkly jak oblasti hmotného zabezpečení náhradních rodin, tak odborné podpory výkonu 
náhradní rodinné péče. Došlo ke zvýšení dávek pěstounské péče, zejména odměny pěstouna. 
V případě péče o 1 dítě šlo například o zvýšení z dosavadních 3 410 Kč měsíčně na 8 000 Kč 
(tedy na tehdejší úroveň minimální mzdy), u pěstounů pečujících o dvě děti z 6 820 Kč na 
12 000 Kč měsíčně atd. Zároveň se stala odměna pěstouna ve všech kategoriích základem účasti 
na zdravotním a sociálním pojištění a rovněž zdanitelným příjmem. K dalšímu zvýšení dávek 
pěstounské péče došlo až k 1. 1. 2018, nová úprava se však dotkla jen některých kategorií těchto 
dávek (zvýšení odměny pěstouna s výjimkou pěstounů na přechodnou dobu a příspěvku na 
úhradu potřeb dítěte). Dávky pěstounské péče byly ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, přesunuty do zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  

V zákoně č. 359/1999 Sb. byl od 1. 1. 2013 rovněž zaveden tzv. systém doprovázení osob 
pečujících a osob v evidenci (tedy pěstounů, zájemců o pěstounskou péči, kteří mají svěřeno 
dítě do péče, osobně pečujících poručníků a osob zařazených v evidenci krajského úřadu pro 
výkon pěstounské péče na přechodnou dobu). Byl nastaven systém podpory formou nároku na 
odborné služby, nastavena povinnost rozšiřovat si své znalosti a dovednosti v oblasti péče  
o dítě a jeho výchovy v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, 
povinnost rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodinou a osobami blízkými  
a zároveň povinnost doprovázejícího subjektu pomoci se zajištěním bezplatného vzdělávání  
a pomoc při kontaktech s biologickou rodinou dítě v pěstounské péči, např. zajištění 
asistovaných kontaktů, prostorů pro setkávání apod.,  
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Navýšení dávek pěstounské péče spolu se zavedením odborných služeb na podporu výkonu 
pěstounské péče vedlo k nárůstu zájmu o náhradní rodinnou péči. Díky těmto opatřením došlo 
k výraznému nárůstu počtu dětí, jimž bylo možno zajistit péči v náhradním rodinném prostředí 
a vyhnout se tak jejich umístění do ústavu (viz graf č. 1).  

 

 
 

Od roku 2016 však dochází ke stagnaci počtu žadatelů o svěření dítěte či dětí do 
pěstounské péče. Pro děti, které jsou nuceny opustit z různých důvodů péči vlastních rodičů, 
je tak obtížnější nalézt vhodné řešení v rodinném prostředí. Z tohoto důvodu je nutno provést 
revizi stávajícího systému dávek pěstounské péče, odborné podpory výkonu náhradní rodinné 
péče a některých dalších záležitostí.     

Dochází k poklesu jak žadatelů o dlouhodobou pěstounskou péči, tak pěstounskou péči na 
přechodnou dobu. Zejména v případě přechodných pěstounů je tento stav zapříčiněn 
nedostatečným finančním ohodnocením jejich činnosti, když odměna pěstouna činí od 1. 1. 
2013 stále 20 000 Kč „hrubého“ a nedošlo k jejímu navýšení od 1. 1. 2018 jako u ostatních 
(dlouhodobých) pěstounů, ačkoli roste minimální i průměrná mzda a dochází k nárůstu cen. 
Finanční situace přechodných pěstounů se zhoršila také z důvodu nemožnosti čerpat rodičovský 
příspěvek na dítě svěřené do přechodné pěstounské péče, přičemž cca 75 % dětí svěřených do 
této formy náhradní rodinné péče jsou děti ve věku 0-2 roky. 
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Ukazuje se také potřebné zajistit náhradní rodinnou péči pro sourozenecké skupiny  
a děti zdravotně znevýhodněné. Tyto skupiny dětí jsou do náhradní rodinné péče obtížněji 
umístitelné, proto je třeba motivovat žadatele o pěstounskou péči k přijetí dětí zdravotně 
znevýhodněných a vícečetných sourozeneckých skupin, jelikož péče o ně je mnohem 
náročnější. Touto motivací je jednak navýšení odměny pěstouna, jakožto finančního 
ohodnocení péče o svěřené dítě či děti, ale také zajištění adekvátních odborných podpůrných 
služeb při péči o děti.  

V případě státního příspěvku na výkon pěstounské péče se jako potřebné ukazuje zakotvit 
povinnost vracet nevyčerpané částky příspěvku (dosud je toto upraveno pouze metodicky). 
Nevyčerpané částky státního příspěvku zůstávají doprovázejícím subjektům zejména v případě 
ukončení dohod o výkonu pěstounské péče a v případě přechodu pěstounů k jiným 
doprovázejícím subjektům. V minulých letech byly tyto „vratky“ poměrně vysoké, zejména  
u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, nyní díky růstu platů, mezd a dalších služeb 
nejsou „vratky“ tak vysoké (v roce 2016 činily „vratky“ celkem 44,2 mil Kč, z toho 35 mil. 
bylo vráceno úřady, v roce 2018 to bylo již jen 11,1 mil. Kč, přičemž úřady se na těchto vratkách 
podílely pouze 2,7 mil. Kč). Spolu s povinností vrátit nevyčerpané částky SPVPP se jako 
vhodné jeví zakotvit povinnost doprovázejícím subjektům, aby příslušné pobočce Úřadu práce 
ČR, která o SPVPP rozhoduje a vyplácí jej, byl předkládán každoroční přehled čerpání 
SPVPP. Tyto mechanismy, spolu s omezením možnosti měnit doprovázející subjekt, 
budou zárukou proti možnému zneužívání státního příspěvku na výkon pěstounské péče. 

 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBK2EYW7F)



10 
 

Zaopatření mladých dospělých odcházejících po zletilosti z náhradní péče 
 
Mladí dospělí opouštějící náhradní formy péče představují skupinu, která je ve zvýšené míře 
ohrožená sociálním vyloučením, chudobou a dalšími sociálně negativními jevy. Z tohoto důvodu 
současný systém nabízí těmto osobám určité formy podpory. Podpůrný systém je však rozdělen 
mezi několik oblastí a jsou hledány cesty k jeho sjednocení.  
 
U mladých lidí vyrůstajících v náhradních formách péče existuje možnost prodloužení pobytu 
ve školském pobytovém zařízení (tzv. smluvní pobyt) či setrvání v pěstounské rodině v případě 
přípravy mladého dospělého na budoucí povolání (resp. po dobu nezaopatřenosti), a to až do 26 
let věku. Co se týče ústavních zařízení, důvodem smluvního pobytu je v naprosté většině případů 
dokončení střední školy. Jen cca 10 % mladých dospělých na smluvním pobytu studuje vysokou 
nebo vyšší odbornou školu. 

 
Formou hmotné podpory po ukončení náhradních forem péče jsou tzv. „dávky na odchodnou“. 
V případě mladého člověka vyrůstajícího v ústavní výchově je o věcnou pomoc nebo 
jednorázový finanční příspěvek až do výše 25 000 Kč dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči 
ve školských zařízeních, v platném znění. O formě pomoci či výši příspěvku rozhoduje ředitel či 
ředitelka zařízení. Kritéria výše příspěvku by měla být upravena vnitřním řádem zařízení. 
V některých zařízeních se výše věcné pomoci odvíjí od „kázně“ v zařízení, tzn., že dospívajícímu 
s problémovým chováním je příspěvek (jako sankční opatření) snižován, je rovněž zohledňována 
doba strávená v ústavní výchově.  
 
Zaopatřovací dávkou určenou pro děti vyrůstající v pěstounské péči je příspěvek při ukončení 
pěstounské péče v jednotné výši 25 000 Kč dle zákona č. 359/1999 Sb. Mladý dospělý, který byl 
v době dosažení zletilosti dítětem svěřeným do péče pěstouna nebo poručníka, má i nadále nárok 
na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle § 47f a § 47h zákona č. 359/1999 Sb. v případě,  
že je „nezaopatřeným dítětem“ a trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, 
která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem nebo poručníkem. Na existenci nároku na 
příspěvek na úhradu potřeb dítěte je vázán i nárok bývalého pěstouna (osobně pečujícího 
poručníka) na odměnu pěstouna, který je i nadále pro účely této dávky považován za „osobu 
pečující“. Zákon pamatuje i na situaci, kdy bývalému svěřenci nárok na příspěvek na úhradu 
potřeb nevzniká, protože jeho invalidní důchod je vyšší než tento příspěvek. I v tomto případě 
pobírá bývalý pěstoun (osobně pečující poručník) dle § 47i odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. 
odměnu pěstouna. Oba typy dávek pěstounské péče jsou poskytovány nejdéle do dvacátého 
šestého věku bývalého svěřence. 
 
V rámci předkládané novely zákona č. 359/1999 Sb. je navrhováno sjednocení podpory pro 
mladé dospělé odcházející z pěstounské péče a z ústavní výchovy po zletilosti či nabytí 
svéprávnosti. Cílem navrhované právní úpravy je zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové 
pomoci poskytované dospělým nezaopatřeným osobám po skončení náhradní péče ať již rodinné, 
tak kolektivní formy. Navrhuje se proto sloučit dosavadní různé finanční transfery pomáhající 
těmto osobám do jedné měsíčně se opakující peněžité dávky – zaopatřovacího příspěvku. Dále se 
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navrhuje poskytovat jednorázovou peněžitou dávku rovněž ve formě zaopatřovacího příspěvku, 
která bude poskytována po skončení náhradní péče nebo skončení nezaopatřenosti mladého 
dospělého, a která nahradí dosavadní tzv. odchodné, jde-li o skončení prodlouženého pobytu 
mladého dospělého v ústavním zařízení, resp. „příspěvek po ukončení pěstounské péče“. 
Smyslem a účelem navrhované úpravy je také její větší přehlednost a sjednocení, rovněž také 
posílení postavení mladého dospělého a jeho svobodného rozhodování, podobně jako tomu bylo 
v případě zavedení příspěvku na péči v oblasti sociálních služeb (který však reaguje na jiné typy 
nepříznivé sociální situace, totiž závislost oprávněné osoby na péči jiné osoby). 
 
Zaopatřovací příspěvek bude mít formu příjmově netestované nepojistné dávky sociálního 
zabezpečení, která sjednotí dosavadní roztříštěnou úpravu zaopatření mladých dospělých po 
skončení náhradní ústavní i rodinné péče, a zejména z něj učiní nárokovou záležitost.  Tato 
dávka nahradí několik dosavadních dávek a jiných forem plnění a transferů z veřejných 
rozpočtů. Především nahradí dosavadní prolongaci dávek pěstounské péče, dále částečně 
nahradí normativ (dotaci na poskytování služeb) pro poskytovatele služeb ústavní péče v těch 
případech, kdy tento poskytovatel uzavřel zaopatřovací smlouvu se zletilým nezaopatřeným 
dítětem po ukončení nařízené ústavní péče (popř. při dosud existující možnosti soudního tzv. 
prodloužení ústavní výchovy do 19 let). Současně zaopatřovací příspěvek také ve formě 
jednorázové dávky nahradí dosavadní příspěvek při ukončení pěstounské péče na straně jedné, 
a dosavadní „jednorázový peněžitý příspěvek dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení ústavní 
péče“ na straně druhé, v obou případech dnes stanovený na 25 tis. Kč.  

 
1.3 Popis platného právního stavu v dané oblasti  
 
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zařízení sociálně-právní ochrany dětí 
 
Zákon č. 359/1999 Sb. obsahuje úpravu zařízení sociálně-právní ochrany a jejich činnosti  
v § 39 až 43. Tato zařízení mohou zřizovat fyzické osoby, právnické osoby nebo obce a kraje 
v samostatné působnosti na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany podle § 49 
zákona č. 359/1999 Sb. Zákon upravuje celkem 4 druhy zařízení sociálně-právní ochrany, 
kterými jsou zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné 
činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a výchovně rekreační tábory pro děti. 
 
Podmínkou pro vydání pověření ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany je 
podle § 49 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.: 
a) podání písemné žádosti, 
b) prokázání odborné způsobilosti podle § 49a zákona o sociálně-právní ochraně dětí u všech 

osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo poskytovat, předložení dokladu o ukončení 
jejich vzdělání a předložení seznamu jejich dřívějších zaměstnání a dalších pracovních 
činností; 

c) bezúhonnost 
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    1. všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, 
    2. právnické osoby, která bude sociálně-právní ochranu poskytovat, 
d) zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany 

prokázané posudkem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, jde-li o pověření ke 
zřízení a provozování zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a výchovně rekreačního tábora, 
e) vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována 
sociálně-právní ochrana, prokázané příslušným dokladem, 

f) potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany 
a provozování zařízení sociálně-právní ochrany, 

g) předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává 
výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla 
hospodaření. 

 
O žádosti o vydání pověření rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa sídla nebo trvalého 
pobytu žadatele. V případě, že žadatel žádá pouze o vydání pověření ke zřízení a provozování 
výchovně rekreačního tábora pro děti, rozhoduje o žádosti komise pro sociálně-právní ochranu 
dětí zřízená starostou obce s rozšířenou působností podle § 38 zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí. V rozhodnutí o vydání pověření se uvede název a adresa sídla zařízení sociálně-právní 
ochrany, k jehož zřízení a provozování se pověření vydává, nejde-li o pověření ke zřízení 
a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (viz § 49 odst. 5). Jestliže pověřená osoba 
hodlá zřídit a provozovat nové zařízení sociálně-právní ochrany, musí krajský úřad požádat  
o vydání rozhodnutí o změně pověření k výkonu sociálně-právní ochrany podle § 49 odst. 6.  
 
V případě, že pověřená osoba chce zřídit nové zařízení sociálně-právní ochrany anebo jiné 
pracoviště téhož zařízení sociálně-právní ochrany v obvodu jiného krajského úřadu, rozhoduje 
krajský úřad o změně pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany na základě závazného stanoviska krajského úřadu, v jehož obvodu má být zařízení 
nebo pracoviště zřízeno. Závazné stanovisko krajského úřadu musí být odůvodněno zejména 
potřebami poskytování sociálně-právní ochrany v jednotlivých typech zařízení sociálně-právní 
ochrany na území kraje, s přihlédnutím k dalším zařízením určeným pro poskytování péče  
a pomoci dětem na území kraje (§ 49 odst. 7). 
 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42) poskytují ochranu a pomoc dítěti, které 
se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo 
ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo 
zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem 
ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování 
základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické 
a jiné obdobné nutné péči. 
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Dítě se do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc svěřuje: 
  
a) na základě rozhodnutí soudu – může se jednat o předběžné opatření soudu, rozsudek  
o nařízení výchovného zařízení podle § 13a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (nařízení 
pobytu dítěte na dobu 3 měsíců) nebo rozsudek o svěření dítěte do péče zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc na dobu nejdéle 6 měsíců podle § 971 odst. 2 občanského 
zákoníku; 
  
b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností – dítě může být na žádost 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí umístěno v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc po dobu 24 hodin, do té doby musí s dalším pobytem dítěte v zařízení vyslovit souhlas 
rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, anebo musí být podán návrh na nařízení 
předběžného opatření soudu; 
  
c) na základě dohody se zákonným zástupcem dítěte – dítě může být umístěno v zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc na základě dohody se zákonným zástupcem nejdéle po dobu 
3 měsíců, se souhlasem příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí je pak možné 
prodloužit pobyt dítěte v zařízení o další 3 měsíce; 
  
d) na základě žádosti dítěte - dítě může být na základě své žádosti umístěno v péči zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu 24 hodin, do té doby musí s dalším pobytem dítěte 
v zařízení vyslovit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, anebo musí 
být podán návrh na nařízení předběžného opatření soudu. 
 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje dětem pobytovou službu, která 
zahrnuje zajištění plného přímého zaopatření (ubytování, stravování, ošacení) a zajištění 
odborné poradenské a psychologické pomoci dítěti. Vedle toho je zařízení povinno 
spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování 
záležitostí týkajících se dítěte, zajistit jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, 
které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu 
dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-
právní ochrany. 
 
V souladu s § 9a odst. 3, 4 zákona č. 359/1999 Sb. jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc povinna řídit se standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, které 
obsahují standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění 
výkonu sociálně-právní ochrany a požadavky na technické a materiální zajištění sociálně-
právní ochrany. V podrobnostech jsou standardy kvality pro činnost zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc upraveny v příloze č. 3 k vyhlášce MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Inspekci dodržování standardů 
kvality v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc provádějí krajské pobočky Úřadu 
práce ČR na základě § 50a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého platí pro postup 
při této inspekci obdobně ustanovení zákona o sociálních službách o postupu při provádění 
inspekce sociálních služeb. 
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Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje rovněž podmínky financování pobytu dítěte 
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc prostřednictvím příspěvku na úhradu pobytu  
a péče a státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Příspěvek na úhradu pobytu a péče (§ 42b - § 42f) jsou povinni na základě rozhodnutí ředitele 
nebo ředitelky zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc hradit rovným dílem rodiče dítěte, 
jejichž dítě bylo do zařízení umístěno rozhodnutím soudu nebo na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. Výše příspěvku na úhradu pobytu a péče činí za kalendářní měsíc 
nejvýše 1,6násobek částky životního minima nezaopatřeného dítěte podle zákona č. 110/2006 
Sb., o životním a existenčním minimu. Nárok na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42g - § 42n) vzniká zřizovateli tohoto zařízení v případě, 
že je dítě umístěno do péče zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, a dále i v ostatních případech umístění dítěte do péče zařízení  
za předpokladu, že obecní úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění dítěte do 
zařízení za důvodné. Státní příspěvek je určen na úhradu pobytu a péče poskytované dítěti 
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zřizovatel zařízení je povinen využít státní 
příspěvek pouze pro zařízení, ve kterém je dítě umístěno. O přiznání státního příspěvku 
rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa sídla zařízení, a to na základě písemné žádosti 
podané zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo jím pověřenou 
osobou. 
 
Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl od jeho 
zavedení v roce 2006 již 4x valorizován. Novelou zákona č. 359/1999 Sb., která byla s účinností 
od 1. ledna 2013 provedena zákonem č. 401/2012 Sb., došlo ke změně ve stanovení výše 
státního příspěvku, který nyní náleží v pevné částce 22 800 Kč měsíčně za každé dítě svěřené 
do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bez ohledu na jeho věk. Tím bylo 
nahrazeno předchozí odstupňování výše státního příspěvku v závislosti na věku dítěte, neboť 
do 31. prosince 2012 náležel státní příspěvek zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc ve výši 10,8 násobku částky životního minima svěřeného dítěte za kalendářní měsíc.  

 

Vývoj výše státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc 

(měsíčně v Kč na jedno dítě) 
 

Věk dítěte 
 

Výše do  
1. 9. 2007 

Výše do  
31. 12. 2011 

Výše do 
31. 12. 2012 

Aktuální výše 
státního příspěvku 

Do 6 let 12 480 17 280 18 792 22 800 
Od 6 do 15 let 15 288 21 168 23 312 22 800 
Od 15 do 18 let 17 550 24 300 26 460 22 800 

od 15 do 18 let, jedná-li se  
o dítě, které již není nezaopatřené 15 106 20 916 30 564 22 800 
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Je třeba zdůraznit, státní příspěvek je ze své povahy určen pouze na úhradu části nákladů 
spojených s pobytem dítěte v péči zařízení pro děti vyžadují okamžitou pomoc a jeho 
účelem není hradit 100 % těchto nákladů, neboť se předpokládá, že provoz těchto zařízení 
je financován vícezdrojově (obdobně i ve vztahu k financování sociálních služeb se 
předpokládá vícezdrojové financování), tj. vedle státního příspěvku také prostřednictvím 
příspěvku na úhradu pobytu a péče od rodičů, z dotací krajů a obcí a ze soukromých příspěvků 
a darů.  

Vedle státního příspěvku je v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí upraven rovněž příspěvek 
na úhradu pobytu a péče poskytované dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
který jsou povinni hradit rodiče dítěte na základě rozhodnutí ředitele zařízení nebo na základě 
dohody o umístění dítěte do péče zařízení. Souběžně s úpravou nových částek státního 
příspěvku došlo v novele zákona č. 359/1999 Sb. také ke zdvojnásobení maximální částky 
příspěvku na úhradu pobytu a péče, a to z 0,8násobku životního minima dítěte na 1,6násobek 
životního minima svěřeného dítěte. Příspěvek na úhradu pobytu a péče byl od roku 2006 
valorizován již 3x. 

Vývoj výše příspěvku na úhradu pobytu a péče  
(měsíčně v Kč na jedno dítě) 1 

 

Věk dítěte Výše příspěvku do 31. 
12. 2011 

Výše příspěvku 
do 31. 12. 2012 

Aktuální výše 
příspěvku 

do 6 let 1 280 1 392 2 784 
od 6 do 15 let 1 568 1 712 3 424 
od 15 do 18 let 1 800 1 960 3 920 

od 15 do 18 let, jde-li o dítě, které není 
nezaopatřené 2 080 2 264 4 526 

 
 

Náhradní rodinná péče 

Stávající právní úprava a výše dávek pěstounské péče: 

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě 
poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat 
pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou: 

1. která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu), 

2. která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem,  
a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

3. které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu 
nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má 
zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče), 

 
1  Výše příspěvku na úhradu pobytu a péče se snižuje o částku přídavku na dítě, pokud je přídavek na dítě vyplácen do ZDVOP. 
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4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo 

5. která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost,  
a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem. 

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do 
pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého 
šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální 
podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do 
dosažení jeho zletilosti osobou pečující. 

 

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc: 

a. 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let, 

b. 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let, 

c. 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let, 

d. 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let. 

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte: 

Dítě ve věku 

Dítě ve stupni 
závislosti I 
(lehká závislost) 
Kč 

Dítě ve stupni 
závislosti II 
(středně těžká 
závislost) 
Kč 

Dítě ve stupni 
závislosti III 
(těžká závislost) 
Kč 

Dítě ve stupni 
závislosti IV 
(úplná závislost) 
Kč 

Do 6 let 5 115 6 105 6 490 7 040 

6 – 12 let 6 215 7 480 7 975 8 635 

12 – 18 let 7 095 8 580 9 130 9 570 

18 – 26 let 7 425 8 910 9 460 9 900 

 

Příspěvek při ukončení pěstounské péče 

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla  
ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby  
na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč. 
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Odměna pěstouna 

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující i po dosažení 
zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Pokud jsou oba 
manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu 
z nich. 

Výše odměny pěstouna u osob pečujících činí za kalendářní měsíc: 

a. 12 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě, 

b. 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti, 

c. 30 000 Kč, 

1. je-li pečováno alespoň o 3 děti, 

2. je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžké 
závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). 

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. 
c) bodů 1 a 2 zvyšuje o polovinu částky uvedené v odstavci 1 písm. a).  

V případě osoby v evidenci (pěstounů na přechodnou dobu) činí odměna pěstouna  
20 000 Kč za měsíc, a to i v případě, že aktuálně nepečuje o žádné dítě. Pokud má osoba  
v evidenci svěřeno do jiné péče, než je pěstounská péče na přechodnou dobu, další dítě, odměna 
pěstouna se zvyšuje o 6 000 Kč. Od 1. 1. 2018 nedochází ke zvýšení odměny pěstouna pro 
osoby v evidenci, ani pokud se starají o dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II-IV.  

V případě pěstounů prarodičů či praprarodičů svěřeného dítěte náleží odměna pěstouna při péči 
o jedno či dvě děti bez zdravotního postižení pouze v případě hodném zvláštního zřetele 
(posuzují se majetkové a sociální poměry rodiny a zdravotní stav svěřeného dítěte), a to 
s ohledem na jejich podpůrnou vyživovací povinnost. Při péči o 3 a více dětí, byť to jsou 
vnuci/vnučky či pravnuci/pravnučky nebo pokud je svěřené dítě závislé na péči jiné fyzické 
osoby ve stupni II-IV, náleží odměna pěstouna pěstounovi-prarodiči či praprarodič vždy. 

Příspěvek při převzetí dítěte 

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující (nikoli osoba v evidenci), která 
převzala dítě do pěstounské péče. 

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku: 

a. do 6 let, 8 000 Kč, 

b. od 6 let do 12 let, 9 000 Kč, 

c. od 12 let do 18 let, 10 000 Kč. 

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla 

Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má 
nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež 
zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna. Výše příspěvku na zakoupení motorového 
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vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, 
nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo 
používat k výdělečné činnosti. 

 

Vybrané statistické údaje k náhradní rodinné péči: 

 

 
 

Počet osob vykonávajících přechodnou pěstounskou péči (stav vždy k 31.12.) 

 

 

 

7 573

1 974

575 136 34 10 16

Počet pěstounských rodin dle počtu svěřených 
dětí 

1 dítě

2 děti

3 děti

4 děti

5 dětí

6 dětí

7 a více dětí

Celkem Přibylo Ubylo

2013 153
2014 421 313 45
2015 654 377 85
2016 799 352 141
2017 900 345 217
2018 792 273 215
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Počet dětí svěřených v daném roce do přechodné pěstounské péče 

  Svěření 
v daném roce 

Na konci 
daného/začátk
u následujícího 

roku 

Z toho se zdr. 
postižením 

2006 4 4 0 
2007 0 4 0 
2008 12 26 1 
2009 7 33 4 
2010 0 0 0 
2011 6 15 0 
2012 41 29 0 
2013 169 108 2 
2014 450 302 5 
2015 614 543 12 
2016 692 540 15 
2017 730 605 21 
2018 671 528 21 

 

 

 

Příspěvek při 
převzetí dítěte

Odměna 
pěstouna

Přísp. na 
úhradu potřeb 

dítěte

Příspěvek při 
ukončení pěst. 

péče

Přísp. na zak. 
vozidla

Příspěvek při 
převzetí dítěte

Odměna 
pěstouna

Přísp. na 
úhradu potřeb 

dítěte

Příspěvek při 
ukončení pěst. 

péče

Přísp. na zak. 
vozidla

Hlavní město Praha 1 233,0 156 902,0 97 387,3 1 100,0 525,8 143 13 295 16 294 45 5
Jihočeský kraj 1 040,0 114 592,1 65 869,0 1 225,0 2 098,4 120 8 531 11 131 49 27
Jihomoravský kraj 1 342,0 184 384,2 107 949,0 1 970,4 1 542,9 155 13 725 18 033 79 25
Karlovarský kraj 858,0 88 521,1 54 810,1 985,5 832,9 98 6 998 9 075 40 12
Královéhradecký kraj 793,0 97 361,8 56 322,0 1 275,0 1 740,3 91 7 097 9 413 51 19
Liberecký kraj 772,0 98 957,0 61 244,2 1 392,7 771,3 89 7 534 10 080 58 9
Moravskoslezský kraj 3 253,0 341 600,4 220 106,0 3 900,0 4 314,6 368 26 076 36 736 156 64
Olomoucký kraj 788,0 124 160,3 74 058,5 1 500,0 875,4 94 9 616 12 365 60 15
Pardubický kraj 948,0 106 959,2 61 484,5 750,0 749,9 106 7 721 10 120 30 13
Plzeňský kraj 955,0 119 225,5 71 507,7 1 298,7 852,3 108 9 334 11 768 54 13
Středočeský kraj 2 016,0 217 333,0 126 726,6 2 275,0 1 933,9 229 17 274 21 269 91 23
Ústecký kraj 1 782,9 217 970,4 125 085,3 2 185,5 1 607,8 201 16 554 21 089 88 22
Vysočina 578,0 73 224,8 43 777,4 925,0 1 010,4 64 5 579 7 244 37 15
Zlínský kraj 948,0 88 265,7 53 949,3 1 250,0 887,2 109 6 687 8 950 50 12
Celkem 17 306,9 2 029 457,4 1 220 276,9 22 032,7 19 743,3 1 975 156 021 203 567 888 274

Zdroj: OKstat, GINIS

Dávky pěstounské péče - objem a počet v roce 2018

Název organizační 
jednotky

Dávky pěstounské péče
Objem (v tis. Kč) Počet
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Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (SPVPP) 
SPVPP je neinvestičním transferem ze státního rozpočtu určený na pokrytí nákladů 
vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím/v evidenci a svěřeným dětem. SPVPP 
lze tedy použít na pokrytí osobních, provozních a věcných výdajů spojených se zajištěním práv 
a povinností osoby pečující/v evidenci, jak jsou upraveny v § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 
Sb., na sledování výkonu pěstounské péče podle § 47b odst. 5 a na poskytování poradenství 
podle § 4 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí.  
 
Forma pomoci a zajišťování služeb pro osoby pečující/v evidenci, vyplývající z práv  
a povinností těchto osob, jsou konkretizovány v dohodě o výkonu pěstounské péče, případně 
ve správním rozhodnutí o právech a povinnostech dle § 47a odst. 2 ZSPOD, v souladu  
s individuálním plánem ochrany dítěte. Podrobnosti k čerpání SPVPP a veřejnosprávní kontrole 
jeho využití upravuje Instrukce náměstkyně sekce pro řízení sociální politiky  
č. 8/2019 (nahradila instrukci č. 14/2014). 
 
Účelem poskytovaných služeb na základě dohody o výkonu pěstounské péče je poskytnout 
podporu náhradním rodičům při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby nedocházelo  
k předčasnému ukončení pěstounské péče a dále je účelem zajistit co nejkvalitnější péči  
o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, tak aby následně dokázaly zvládnout vstup do 
samostatného života. Po zavedení systému doprovázení dochází prokazatelně k poklesu 
předčasného ukončování náhradní rodinné. 
 
Ze SPVPP jsou hrazené následující nárokové služby osobám pečujícím/v evidenci  
a svěřeným dětem (§ 47a odst. 2 ZSPOD): 
a) účelová odlehčovací péče – krátkodobé zajištění osobní péče o svěřené dítě v případě 

definovaných překážek na straně pěstouna (nemoc, narození vlastního dítěte, úmrtí blízké 
osoby, vyřizování nezbytných osobních či úředních záležitostí), 

b) neúčelová odlehčovací péče (dlouhodobá) – nárokový „odpočinek“ v rozsahu alespoň 14 
kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let, 

c) zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 
6 měsíců, 

d) zajištění bezplatného povinného průběžného vzdělávání pěstounů v rozsahu 24 hodin v 
době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích,  

e) pomoc při zajišťování kontaktu dítěte s biologickými rodiči a dalšími blízkými osobami 
(tzv. „asistovaný kontakt“), 

f) dohled nad naplňováním dohody o výkonu pěstounské péče (osobní návštěvy v rodině), 
g) kromě těchto služeb může doprovázející organizace nabídnout pěstounovi i další 

nenárokové služby v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. 
 
Výše SPVPP v současnosti činí 48 000 Kč za kalendářní rok (tedy 4 000 Kč za každý kalendářní 
měsíc nebo jeho část), v němž trvala dohoda o výkonu pěstounské péče, nebo platilo 
pravomocné správní rozhodnutí upravující podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností 
osoby pečující nebo osoby v evidenci.  
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K 31. 12. 2018 bylo dle statistických výkazů SPOD uzavřeno celkem 10 312 dohod o výkonu 
pěstounské péče (7 309 s osobami pověřenými k výkonu sociálně-právní ochrany a 3003 s 
obecními úřady obcí s rozšířenou působností) a vydáno 6 správních rozhodnutí upravujících 
práva a povinnosti dle § 47a odst. 2 ZSPOD.  
 
Celkový objem státního příspěvku na výkon pěstounské péče v letech 2013 až 2018  
(v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
290 712 452 144 481 412 521 472 533 836 567 244 

 
Po zavedení SPVPP v roce 2013 docházelo, zejména na straně úřadů, k velkým zůstatkům 
nevyčerpaných finančních prostředků SPVPP. Toto bylo dáno zejména tím, že se subjekty 
nabízející doprovázení teprve učily, na co je možné SPVPP čerpat a jak ho využívat, jak by 
měla vypadat efektivní spolupráce s pěstouny apod. Vznikaly nové subjekty (osoby pověřené 
krajskými úřady k výkonu sociálně-právní ochrany) nabízející doprovázení, ke kterým pěstouni 
postupně přecházeli, a tímto rovněž došlo k nastřádání nevyčerpaných prostředků zejména  
u úřadů, neboť SPVPP je vyplácen předem na celý rok u těch dohod, které trvají k 1.1. daného 
kal. roku.  Nevyčerpané prostředky na doprovázení lze převést do dalšího roku nebo vrátit na 
účet krajské pobočky Úřadu práce ČR. V posledním období se však objem těchto vratek 
výrazně snižuje. Zatímco v roce 2016 činily celkem 44,2 mil Kč (z toho 35 mil. bylo vráceno 
úřady), v roce 2018 to bylo již jen 11,1 mil. Kč, přičemž úřady se na těchto vratkách podílely 
pouze 2,7 mil. Kč. 
 
Vratky státního příspěvku na výkon pěstounské péče v letech 2016 až 2018 (v tis. Kč) ze 
strany pověřených osob (PO) a orgánů sociálně-právní ochrany (OSPOD): 
Kraj 2016 2017 2018 

OSPOD PO OSPOD PO OSPOD PO 
Hl. město Praha 1 912,7 32,0 0,0 100,0 270,7 456,0 
Jihomoravský 4 946,5 0,0 0,0 84,0 0,0 88,0 
Jihočeský 2 459,6 4,0 2 955,0 4,0 278,6 72,0 
Karlovarský 3 822,1 24,0 13,6 0,0 95,9 0,0 
Kraj Vysočina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 
Královéhradecký 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Liberecký 2 889,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 502,0 
Moravskoslezský 8 347,6 4 612,0 771,6 716,0 0,0 168,0 
Olomoucký 7 284,0 - 1 800,0 5 236,8 2 022,6 2 091,1 0,0 
Pardubický 0,0 6 258,8 0,0 2 036,7 0,0 2 698,3 
Plzeňský 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 28,0 
Středočeský 0,0 0,0 0,0 8 368,0 0,0 1 216,8 
Ústecký 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Zlínský 3 341,0 0,0 1 036,6 96,0 46,1 64,0 
ČR celkem  35 004,3 9 170,8 10 013,6 13 427,3 2 782,4 8 337,1 
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Rozdělení SPVPP 
• osobní výdaje (mzdy, platy, náhrady, pojištění): cca 50-70 % 

− vždy jde o osobní výdaje za klíčové sociální pracovníky, kteří uzavírají s pěstouny 
dohody, zpracovávají s nimi plán doprovázení, jsou s rodinou v pravidelném osobním 
kontaktu (i několikrát za měsíc), poskytují odborné poradenství, účastní se případových 
konferencí na OSPOD atd. Dle metodiky MPSV by na 1 klíčového pracovníka mělo 
připadat max. 20 rodin. 

− dále jde o osobní výdaje za lektory vzdělávání, terapeuty, právníky, osoby, které 
realizují pomoc s osobní péčí o děti v rámci tzv. respitů atd. – pokud jsou tyto služby 
realizovány zaměstnanci doprovázejícího subjekty, je vyšší podíl osobních výdajů (cca 
70%), pokud jsou naopak tyto služby nakupovány od jiných subjektů, je podíl osobních 
výdajů nižší a naopak vyšší podíl výdajů za odborné služby. 
 

• odborné služby, odlehčovací péče: cca 15 – 30 % 
− cena za hodinu služby psychologa, terapeuta či právníka se pohybuje cca 1000 Kč za 

hodinu, je-li nakupováno externě 
− v rámci celodenní pomoci s péčí o svěřené dítě v rozsahu max. 14 dní za kal.rok jsou 

hrazeny tábory, pobyty dětí organizované doprovázejícími subjekty, jsou částečně 
propláceny lyžařské či jiné kurzy atd., ale také hlídání fyzickými osobami dle situace 
konkrétní rodiny 

 
• nájmy, služby, energie: cca 1,5 – 5% (zálež na subjektu, lokalitě atd.). 
• cestové: cca 4% (opakované návštěvy v rodině, cesty na vzdělávání, pomoc v rámci 

odlehčovací péče, cesty na OSPOD, na kontakty s příbuznými atd.) 
• kancelářské potřeby: cca 1,5 – 2,8 % 
• vzdělávání: cca 3 – 10 % (více činí tam, kde není realizováno vlastními zaměstnanci – 

cena za lektorování cca 500 – 1000 Kč/hodina) 
• další výdaje (např. intervize, supervize atd): cca 1,5 % 
 
Příjemci SPVPP mohou být rovněž obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které jsou také 
příjemci dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí. OSPOD doprovází cca 1/3 
pěstounských rodin (2/3 pěstounů pak mají uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče 
s pověřenými osobami = fyzické či právnické osoby, které po splnění zákonem daných 
podmínek správním rozhodnutím k této činnosti pověřil příslušný krajský úřad). MPSV 
důsledně dbá na to, aby se tyto finanční zdroje (SPVPP x dotace na výkon SPOD) nekryly 
(zajištěno v metodice MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou 
působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí). 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBK2EYW7F)



23 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Návrh zákona bude mít zásadní dopad zejména na následující subjekty: 

- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jejich zřizovatelé (kraje, obce, pověřené 
právnické osoby). 

- Kraje, na jejichž území se nachází zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
- Příjemci státního příspěvku na výkon pěstounské péče (obce s rozšířenou působností, 

fyzické a právnické osoby pověřené k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a ke 
sledování výkonu pěstounské péče). 

- Zletilé nezaopatřené osoby po ukončení péče nahrazující péči rodičů (po ukončení 
pěstounské nebo poručnické péče a po ukončení ústavní výchovy). 

- Fyzické osoby vykonávající pěstounskou péči na přechodnou dobu (osoby zařazené  
do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, vedené 
příslušným krajským úřadem). 

- Pěstouni a poručníci, kteří jsou prarodiči nebo praprarodiči dítěte svěřeného do pěstounské 
nebo poručnické péče. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu zákona je dosáhnout v jednotlivých dílčích oblastech, které jsou předmětem 
regulace zákona č. 359/1999 Sb., zejména následujících změn: 

I. Úprava zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
 

 Zpřehlednění zákonné úpravy činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále 
jen „ZDVOP“) s jednoznačným oddělením podmínek pro umístění dítěte do péče ZDVOP 
na základě smlouvy s dítětem nebo jeho oprávněným zástupcem a na základě rozhodnutí 
soudu (předběžné opatření, výchovné opatření, rozsudek soudu).  

 Zakotvení lhůty 1 roku jako nejdelší přípustné doby pobytu dítěte v péči ZDVOP  
i v případě, že dítě v péči ZDVOP pobývá na základě více navazujících právních titulů 
(smluvní pobyt + předběžné opatření soudu + rozsudek soudu apod.).  

 Nahrazení dosavadního příspěvku na úhradu pobytu a péče novou úpravou úhrady nákladů, 
kterou platí rodiče či jiné osoby povinné výživou dítěte za poskytování ochrany a pomoci 
dítěti ze strany ZDVOP, s rozdělením úhrady za péči a úhrady za stravu; zakotvení 
zmocňovacího ustanovení pro MPSV, na základě kterého bude v prováděcí vyhlášce 
stanovena maximální výše úhrady za péči a maximální výše úhrady za stravu. 

 Navýšení měsíční částky státního příspěvku, který náleží zřizovateli ZDVOP  
za každé dítě umístěné do péče ZDVOP za podmínek stanovených zákonem,  
ze stávající částky 22 800 Kč na částku 30 000 Kč za kalendářní měsíc.  

 Změna pravidel pro krácení částky státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP v případě 
pobytu dítěte mimo zařízení, kdy ke krácení státního příspěvku o 1/30 za den pobytu mimo 
zařízení bude docházet jen v případě, že dítě pobývá mimo ZDVOP minimálně 2 celé po 
sobě jdoucí kalendářní dny; za den pobytu mimo zařízení se již nebude považovat den, kdy 
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dítě odchází ze ZDVOP po 15. hodině nebo kdy se dítě vrací do ZDVOP po 15. hodině 
odpolední.  

II. Úprava pověření fyzických a právnických osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 
kontrolu a inspekce pověřených osob 

 Doplnění náležitostí rozhodnutí o vydání pověření ke zřízení a provozování ZDVOP, kdy 
součástí rozhodnutí bude rovněž stanovení nejvýše přípustné kapacity konkrétního 
ZDVOP, pro které se pověření vydává.  

 Navázání rozhodování krajského úřadu o vydání pověření ke zřízení nového zařízení 
sociálně-právní ochrany na vyhodnocení potřeb poskytování sociálně-právní ochrany na 
území kraje, s přihlédnutím k existující síti zařízení a služeb určených pro poskytování 
pomoci dětem na území kraje. 

 Zakotvení pravomoci krajského úřadu, který u pověřené osoby kontroluje plnění podmínek 
pro vydání pověření, ukládat pověřené osobě v rámci kontroly opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků a povinnosti pověřené osoby splnit tato opatření ve lhůtě stanovené 
krajským úřadem. 

 Upřesnění podmínek pro odnětí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v případě,  
že pověřená osoba přestane splňovat podmínky pro vydání pověření. 

 Převedení příslušnosti k provádění inspekce standardů kvality u pověřených osob 
z krajských poboček Úřadu práce České republiky na MPSV. 

III.   Státní příspěvek na výkon pěstounské péče  

 Stanovení povinnosti příjemce státního příspěvku na výkon pěstounské péče předkládat 
příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR přehled čerpání státního příspěvku za uplynulý 
kalendářní rok a vrátit na účet krajský pobočky Úřadu práce ČR případnou nevyčerpanou 
částku státního příspěvku. 

 Nastavení nového mechanismu při změnách doprovázejícího subjektu (dohoda o ukončení, 
výpověď) tak, že toto bude možné maximálně jednou za rok, a to vždy  
k 1.1. nebo 1.7., obdobně jako u zdravotních pojišťoven. Tímto se zamezí přecházení 
pěstounů mezi doprovázejícími subjekty, duplicitnímu čerpání SPVPP (ušetří se) a zároveň 
se zjednoduší administrativa Úřadu práce. 
 

IV. Dávky pěstounské péče 

 Navýšení odměny pěstouna na přechodnou dobu v případě, že pečuje o dítě svěřené  
do pěstounské péče na přechodnou dobu, z částky 20 000 Kč na částku 30 000 Kč  
za kalendářní měsíc při péči o 1 svěřené dítě a o 6 000 Kč za každé další svěřené dítě. 

 Navýšení odměny pěstouna na přechodnou dobu v případě, že pečuje o dítě svěřené  
do pěstounské péče na přechodnou dobu, z částky 20 000 Kč na částku 36 000 Kč  
za kalendářní měsíc, je-li pečováno o dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 
(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).  
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 Navýšení odměny pěstouna („dlouhodobého“) v případech, kdy je do dlouhodobé 
pěstounské péče svěřeno dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I.(lehká závislost). 

 Přiznání jednorázového příspěvku při převzetí dítěte rovněž pěstounům  
na přechodnou dobu, ve výši 8 000 Kč při převzetí dítěte do 6 let, ve výši 9 000 Kč při 
převzetí dítěte ve věku od 6 do 12 let a 10 000 Kč při převzetí dítě od 12 do 18 let, avšak 
celková výše příspěvků při převzetí dítěte do přechodné pěstounské péče bude zastropována 
(navrhováno je maximálně 40 000 Kč v období 12 měsíců po sobě jdoucích). 

 Legislativně technické změny a změny související s řízením o dávkách pěstounské péče. 

V. Zaopatření mladých dospělých po odchodu z náhradní rodinné nebo ústavní péče 

 Sjednocení podmínek zaopatření mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti odcházejí 
z pěstounské péče, poručnické péče nebo z ústavní výchovy a nadále splňují podmínku 
nezaopatřenosti (pokračují v soustavné přípravě na budoucí povolání studiem na střední 
nebo vysoké škole). 

 Zakotvení nároku na opakovaný zaopatřovací příspěvek pro tyto zletilé nezaopatřené děti 
ve výši 15 000 Kč měsíčně; současně s tím zrušení nároku na odměnu pěstouna, která dnes 
náleží bývalým pěstounům a poručníkům za předpokladu, že dítě po dosažení zletilosti 
nadále trvale žije a společně hospodaří s bývalým pěstounem nebo poručníkem. 

 Zakotvení nároku na jednorázový zaopatřovací příspěvek ve výši 25 000 Kč, který bude 
zletilým mladým lidem odcházejícím z náhradní rodinné nebo ústavní péče náležet  
po skončení nezaopatřenosti (tj. po ukončení přípravy na budoucí povolání). 

 
1.6    Zhodnocení rizika 

Pokud by sát nereagoval na aktuální potřeby systému, vedlo by to k zakonzervování  
a postupné eskalaci stávajících problémů a k destabilizaci systému sociálně-právní ochrany 
dětí, zejména pokud jde o oblast výkonu a podpory pěstounské péče a o činnost zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc. Děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, by musely 
být místo do náhradní rodinné péče, případně krizového zařízení ZDVOP, umisťovány do péče 
ústavní. 

Navrhovaná úprava nepřináší zvýšenou administrativní zátěž, naopak v řadě případů dochází 
k jejímu snížení (např. v oblasti vyplácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče, 
výpočet krácení státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP při pobytu dítěte mimo zařízení 
apod.). Rizika v podobě nutnosti navýšení počtu zaměstnanců Úřadu práce ČR oproti 
stávajícímu stavu nebyla identifikována. Bude nutná úprava některých dávkových formulářů a 
dávkové aplikace. Rovněž novela nepřináší nutnost navýšení počtu zaměstnanců 
vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností 
a krajských úřadech. 

Avšak riziko je spatřováno v případě nenavýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče 
pro doprovázející subjekty (pověřené osoby či úřady), jelikož nebude docházet k rozvoji  
a profesionalizaci doprovázení, nebude možné adekvátně reagovat na potřeby pěstounů a jim 
svěřených dětí a řada doprovázejících organizací bude muset ukončit svoji činnost, jelikož 
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nezaplatí své zaměstnance a odborné služby pro pěstouny. Jelikož je naplňování práv a 
povinností dle § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. povinné, budou toto muset zajišťovat obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností místně příslušné dle trvalého pobytu pěstounů. Ovšem tyto 
úřady nejsou na příliv pěstounů a dětí, kterým budou muset poskytovat odborné služby, 
připraveny, a to zejména personálně. Navíc může docházet ke střetu rolí, pokud je obecní úřad 
obce s rozšířenou působností zároveň orgánem sociálně-právní ochrany dítěte a doprovázejícím 
subjektem pěstounů (kontrola vs. pomoc). 

 

2. Návrh variant řešení 
 

2.1 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 Varianta 0 – současný stav 
V případě nulové varianty zůstanou plně zachovány stávající podmínky pro činnost zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc a financování jejich provozu podle § 42 až § 42n 
zákona č. 359/1999 Sb. a stejně tak i podmínky pro vydání pověření ke zřízení  
a provozování zařízení sociálně-právní ochrany podle § 49 zákona č. 359/1999 Sb.  

 Varianta 1. 

Varianta 1. předpokládá úpravu dílčích oblastí zákona. Jedná se především o následující 
významnější úpravy zákona:  

- změna podmínek pro vydání pověření ke zřízení nového zařízení sociálně-právní ochrany; 
- nová úprava pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 

smlouvy, včetně souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí s poskytováním ochrany  
a pomoci dítěti v tomto zařízení na základě smlouvy; 

- změny v úpravě úhrady nákladů za poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou. 

 
2.2 Dávky pěstounské péče 

 
 Varianta 0 – současný stav 

V případě nulové varianty bude zachován stávající stav a výše dávek pěstounské péče,  
což však způsobí ukončování činnosti přechodných pěstounů, nebudou noví žadatelé 
ochotní pečovat o děti v pěstounské péči, zejména o vícečetné sourozenecké skupiny dětí  
a děti zdravotně znevýhodněné. Více dětí bude umisťováno do ústavních zařízení. 
 

 Varianta 1 – zvýšení stávajících dávek pěstounské péče tam, kde od 1. 1. 2013 nedošlo 
k navýšení  
Minimalistická varianta, v rámci které by došlo ke zvýšení odměny pro přechodné pěstouny 
a zavedení nároku na příspěvek při převzetí dítěte i pro přechodné pěstouny. Zamezilo by 
se odlivu přechodných pěstounů a nutnosti svěřovat děti do ústavních zařízení, nedošlo by 
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však k podpoře a rozvoji dlouhodobé pěstounské péče pro ty skupiny dětí, které jsou již 
nyní těžko umístitelné. Častěji by tak nastávaly situace, kdy by se o zdravotně 
hendikepované děti nebo sourozenecké skupiny sice mohli postarat přechodní pěstouni, 
stále by však přetrvával nedostatek dlouhodobých pěstounů, kteří by děti převzali do 
následné péče. 
 

 Varianta 2 - zvýšení stávajících dávek pěstounské péče tam, kde od 1. 1. 2013 nedošlo 
k navýšení a zvýšení dávek pro osoby pečující o více dětí, zejm. sourozenecké skupiny 
a děti se zdravotním znevýhodněním 
Varianta navrhovaná v rámci předkládané novelizace, kdy je navrhováno nejen zvýšení 
finančního ohodnocení pro přechodné pěstouny v době, kdy mají v péči dítě, a zvýšení 
odměny v případech péče o více dětí současně nebo dítě či děti se zdravotním hendikepem, 
nárok na limitovaný příspěvek při převzetí dítěte, ale také v případě dlouhodobé pěstounské 
či poručenské péče zvýšení odměny při péči o dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve 
stupni I. (lehká závislost). Jde o motivační prvek a ohodnocení prokazatelně náročnější péče 
o tyto skupiny dětí. 

 

2.3 Zaopatření mladých dospělých odcházejících z náhradní péče 
 

 Varianta 0 – zachování stávajícího stavu  
Při zachování stávajícího stavu zůstanou osoby opouštějící školská ústavní zařízení 
v případě, že chtějí dokončit střední školu či učiliště nebo pokračovat v dalším studiu, 
odkázány po většinou na ochotu školského ústavního zařízení uzavřít s nimi smlouvu  
o dalším pobytu v zařízení, což není nárokové, a na finanční prostředky, které jim poskytne 
zařízení, případně brigády. Pokud se rozhodnou z ústavu odejít, ocitají se i přesto, že řádně 
studují, bez finančních prostředků. Zůstane zachován stávající rozdílný přístup k dětem, 
které se do zletilosti nacházely v pěstounské péči a v péči ústavní. Mladí dospělí po 
ukončení pěstounské péče zletilostí jsou ale limitováni v případě, že chtějí dále studovat, 
jelikož pro nárok na pokračující dávky pěstounské péče po dobu trvání nezaopatřenosti musí 
s bývalými pěstouny sdílet společnou domácnost. 
 

 Varianta 1 – zavedení jednotného systému finančního zaopatření mladých dospělých 
odcházejících z pěstounské a ústavní péče 
Cílem navrhované právní úpravy je zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci 
poskytované dospělým nezaopatřeným osobám po skončení náhradní péče ať již rodinné, 
tak kolektivní formy. Smyslem a účelem navrhované úpravy je také její větší přehlednost  
a sjednocení, tak rovněž posílení postavení mladého dospělého a jeho svobodného 
rozhodování, zda po dobu studia zůstane u bývalých pěstounů či v ústavním zařízení a bude 
přispívat na úhradu nákladů za domácnost či pobyt v zařízení, nebo zda bude bydlet na 
internátu, koleji či si najde jiné bydlení. Varianta počítá s kontrolními mechanismy proti 
případnému zneužívání dávek a nastavením systému pomoci a podpory v součinnosti se 
sociálními pracovníky na obcích (povinné uzavírání individuálního plánu). 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Hlavními náklady spojenými s novelizací zákona č. 359/1999 Sb. jsou náklady na poskytování 
sociálně-právní ochrany dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a na finanční 
zabezpečení náhradní rodinné péče. Hlavními přínosy jsou zachování a případně i zvýšení 
dostupnosti náhradní rodinné péče a krátkodobých forem náhradní institucionální péče 
rodinného typu pro ohrožené dětí a tím pádem snížení či vyloučení rizika nárůstu počtu dětí 
v dlouhodobých formách ústavní výchovy. 

3.2. Náklady 

3.2.1 Varianty 0 
  
Náklady přímo spojené s poskytováním sociálně-právní ochrany a výkonem náhradní rodinné 
péče podle zákona č. 359/1999 Sb. zůstanou na obdobné úrovni jako dosud. Lze očekávat 
pokles nákladů na financování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  
a na zabezpečení pěstounské péče na přechodnou dobu, neboť řada zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, stejně jako řada pěstounů na přechodnou dobu, nebude schopna  
za stávajících finančních podmínek nadále pokračovat v zajišťování péče o ohrožené děti. 
V důsledku toho pak mohou významně stoupnout jiné náklady státy, které nejsou přímo spojené 
s agendou sociálně-právní ochrany dětí. Reálně hrozí zejména růst nákladů na zajišťování 
náhradní ústavní výchovy dětí, která je dlouhodobě nejdražší formou náhradní péče jak 
v porovnání s pěstounskou péčí, tak v porovnání s péčí poskytovanou v zařízeních pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc. Další zvýšené náklady lze v souvislosti s vyšším počtem dětí 
v ústavní výchově očekávat v systému sociálních dávek, neboť poroste počet mladých zletilých 
osob odkázaných na nepojistné sociální dávky, pokud jim po skončení ústavní výchovy nebude 
poskytnuto adekvátní zaopatření nezbytné pro zdárné dokončení studia na střední nebo vysoké 
škole. 

3.2.2 Varianty 1 (resp. varianta 2 u dávek pěstounské péče) 
 

Návrh zákona zavádí zvýšení některých dávek pěstounské péče a státního příspěvku pro 
zřizovatele ZDVOP, počítá ale i s úsporami a zavedením kontrolních mechanismů proti 
případnému neoprávněnému čerpání finančních prostředků.  

V případě zaopatřovacích dávek pro mladé dospělé odcházející z pěstounské a ústavní péče po 
zletilosti dojde k přerozdělení stávajících prostředků státního rozpočtu, které jsou alokovány do 
systému zaopatření mladých dospělých po ukončení pěstounské péče a po ukončení pobytu ve 
školských zařízení pro výkon ústavní výchovy. Jelikož dojde k zániku nároku na dávky 
pěstounské péče po zletilosti dítěte (v případě odměny pěstouna a příspěvku na úhradu potřeb 
dítěte), dojde k přesunu těchto finančních prostředků do systému zaopatření mladých dospělých 
po ukončení pěstounské péče a ústavní výchovy, zároveň v případě dětí, kterým skončí zletilostí 
nařízení ústavní výchovy, ale budou nadále na základě smlouvy pobývat v ústavním zařízení 
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po dobu studia, resp. nezaopatřenosti, dojde k částečnému převodu finančních prostředků, které 
pobírají školská zařízení (normativy).  

Na základě vyhodnocení finančních dopadů lze celkově navýšení finančních prostředků ze 
státního rozpočtu pro oblast sociálně-právní ochrany dětí odhadovat na 0,25 mld. Kč, avšak pro 
MPSV je zásadní podpora náhradní rodinné péče u dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní 
rodině, což je varianta nejen pro dítě vhodnější, ale pro stát i finančně výhodnější. Průměrné 
náklady státu na dítě v pěstounské péči činí necelých 20 000 Kč za měsíc a na dítě v ústavním 
zařízení 44 570 Kč měsíčně (liší se dle jednotlivých typů zařízení, může však dosahovat až výše 
přes 70 000 Kč měsíčně).  

 

Měsíční náklady na dítě podle jednotlivých typů intervencí:   

Typ zařízení 
Náklady na dítě/měsíc (Kč)  Výsledky v roce 

2013 (Kč/měsíc) 

Terénní práce s rodinou 7 249 6 780 

Náhradní rodinná péče 19 984 16 046 

Ústavní péče, v tom 44 570 42 483 

Dětské domovy  36 323 32 218 

Dětské domovy se školou 54 422 38 162 

Výchovné ústavy 74 203 62 645 

Dětské domovy pro děti do 3 let 55 111 47 519 

Domovy pro osoby se zdrav. postižením  27 690 23 598 

Zařízení pro děti vyžadující o. pomoc 22 800 20 092 

Zdroj: Analýza financování systému péče o ohrožené děti v České republice, MPSV, 2018 

 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: 

Účelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je zajistit bezodkladnou pomoc dítěti, 
které se ocitlo v krizové situaci. Od roku 2006, kdy byl zaveden státní příspěvek pro zřizovatele 
těchto zařízení, docházelo k rychlému nárůstu počtu lůžek tuto službu poskytujících a zároveň 
k nárůstu celkového objemu financí vypláceného zřizovatelům. Měnila se přitom i struktura 
poskytovatelů - zatímco zpočátku byla většina lůžek provozována pouze jedním 
poskytovatelem, postupně narůstal i počet lůžek provozovaných dalšími poskytovateli. 
Rostoucí trend počtu a kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc trval do roku 
2014, od roku 2015 naopak dochází k postupnému snižování celkového počtu a kapacity těchto 
zařízení. 
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Počet a kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 

Počet ZDVOP listopad 2019 55 

Z toho počet soukromých zřizovatelů 9 

Kapacita všech zařízení k 1. 3. 2019 821 dětí 

Kapacita všech zařízení k 1. 1. 2018 949 dětí 

Počet dětí v péči ZDVOP k 31. 12. 2018 504 dětí 

Průměrná roční obsazenost ZDVOP 
v roce 2016 

73,81 % 

Průměrná roční obsazenost ZDVOP 
v roce 2017 

75,22 % 

Průměrná roční obsazenost ZDVOP 
v roce 2018 

67,87 % 

 
Klesající počet a kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc od roku 2015 souvisí 
zejména se změnami zákona č. 359/1999 Sb., které byly provedeny novelizací účinnou od 1. 1. 
2013. Tato novelizace přinesla zejména 
- zakotvení a uplatňování nových metod sociální práce v praxi orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami (vyhodnocování situace dítěte 
a jeho rodiny, individuální plán ochrany dítěte, případové konference, vymezení 
posloupnosti opatření předcházejících odebrání dítěte z rodiny), 

- omezení nejvýše přípustné kapacity zařízení a omezení délky pobytu dítěte v péči zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc v případě umístění na žádost zákonného zástupce 
nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 

- zakotvení standardů kvality pro poskytování sociálně-právní ochrany dětí ze strany zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc a povinnost dodržování standardů kvality nejpozději 
od 1. 1. 2015, 

- intenzivnější využívání pěstounské péče na přechodnou dobu v případě překážek v péči  
o dítě na straně rodičů i zvýšení podpory dlouhodobé pěstounské péče. 

 
Současná právní úprava neobsahuje žádný mechanismus zajištění dostupnosti této služby 
a úpravu ve vztahu k potřebnosti zařízení. Jediným nástrojem regulace počtu lůžek v těchto 
zařízeních je finanční nástroj – státní příspěvek je vyplácen jen za skutečně poskytnutou péči 
umístěnému dítěti. Vyplacená částka závisí na skutečné obsazenosti lůžek, pokles průměrné 
vyplacené částky tak signalizuje nižší obsazenost lůžek. Srovnáváno však může být období  
po roce 2013, neboť v tomto období nedocházelo ke změně výše státního příspěvku. 
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ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK PRO ZŘIZOVATELE ZDVOP 

Rok Počet zařízení 
Kapacita 
zařízení 

Poskytnuté prostředky 
z rozpočtu MPSV 

krajům na výplatu SP 

Skutečně 
spotřebováno 

2013 96 1 292 278 270 302,00 Kč 256 559 164,00 Kč 

2014 88 1 178 275 529 100,00 Kč 258 012 400,00 Kč 

2015 78 1 129 240 312 400,00 Kč 223 967 440,00 Kč 

2016 71 1 032 201 814 400,00 Kč 181 149 920,00 Kč 

2017 64 963 193 806 400,00 Kč 171 000 760,00 Kč 

2018 62 890 176 449 200,00 Kč 140 108 960,00 Kč 

2019 57 821 170 177 600,00 Kč ---------- 
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Je třeba dodat, že obsazenost se velmi liší mezi jednotlivými zařízeními. Některá zařízení jsou 
obsazena z méně než 10 %, jiná naopak vykazují více umístěných dětí, než kolik lůžek v daném 
měsíci provozují.  

 
Krizová zařízení pro děti bez péče rodičů, mezi něž se primárně řadí i zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, by měla sloužit jako přechodné, krátkodobé řešení situace dítěte, 
do nalezení stabilnějšího řešení. Pro účely dlouhodobých pobytů slouží – v případech, kdy se 
nepodaří zajistit péči o dítě v jeho vlastní rodině nebo v náhradním rodinném prostředí – např. 
zařízení pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické 
ústavy, výchovné ústavy) upravené v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních  
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále dětské domovy pro děti do 3 let 
věku upravené v zákoně č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

V posledních letech docházelo k postupnému poklesu počtu dětí umisťovaných do ústavních 
zařízení, jak je vidět následující tabulce. 

Rok 
Rok Školská 

zařízení pro 
výkon ústavní 

výchovy 

Dětské 
domovy pro 
děti do 3 let  

Domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

Zařízení pro 
děti vyžadující 

okamžitou 
pomoc 

Celkem dětí 
v ústavní 
výchově 

2013 6 549 1 233 646 1 088 9 516 
2014 6 495 1 213 577 1 259 9 544 
2015 6 482 1 174 538 778 8 972 
2016 6 500 1 037 595 629 8 761 
2017 6 345 922 447 720 8 434 
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V roce 2018 však byl orgány sociálně-právní ochrany dětí evidován mírný nárůst počtu dětí 
s nařízenou ústavní výchovou. Lze usuzovat, že jde o důsledek stagnující a nedostatečné 
podpory pěstounské péče na přechodnou dobu a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
které jinak mají před umístěním dítěte do ústavní výchovy přednost.  
K 31. 12. 2018 bylo v rámci České republiky evidováno celkem 792 osob, které měly svěřeno 
alespoň jedno dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu, zatímco o rok dříve se jednalo 
celkem o 900 osob. 

Od roku 2014 docházelo ke snižování počtu dětí, které po uplynutí zákonem stanovené doby 
pobytu (zpravidla nejdéle 6 měsíců) přechází z péče ZDVOP do péče ústavních zařízení, teprve 
v roce 2018 byl zaznamenán nárůst počtu dětí umístěných v péči ZDVOP, u kterých byla 
soudem nařízení ústavní výchova: 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet dětí, které byly z péče ZDVOP 
přemístěny do zařízení pro výkon 
ústavní výchovy 

394 308 256 261 331 

 

S rozvojem pěstounské péče a se zajištěním dostatečné nabídky krizové péče v zařízeních pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc se snižuje potřebnost umisťování dětí do ústavních zařízení, 
zejména do dětských domovů pro děti do 3 let věku a do školských zařízení pro výkon ústavní 
výchovy. Bude-li možné přistoupit ke snížení počtu lůžek v systému školských a 
zdravotnických ústavních zařízení pro děti, bude to mít pozitivní dopad na celkové výdaje státu 
vynakládané na systém péče o ohrožené děti.  Navrhované změny v úpravě zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc (zvýšení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení) a v úpravě 
náhradní rodinné péče (zvýšení odměny pěstouna na přechodnou dobu, zvýšení státního 
příspěvku na výkon pěstounské péče) tak budou mít ve střednědobém horizontu neutrální 
dopad na státní rozpočet. V případě udržení nastaveného trendu změn v podpoře 
rodinných forem péče o ohrožené děti na úkor péče ústavní pak lze v dlouhodobějším 
horizontu očekávat úsporu celkových nákladů státu. 

 

Odhadovaný finanční dopad v jednotlivých oblastech: 

 Zvýšení státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP 
Zvýšení měsíční částky za pobyt dítěte ve ZDVOP ze současných 22 800 Kč na 30 000 Kč bude 
mít finanční dopad ve výši zhruba 25,5 mil. Kč. 

 
 Zvýšení odměny pro přechodné pěstouny: 

Přechodných pěstounů pobírajících odměnu pěstouna bylo dle statistik Generálního ředitelství 
Úřadu práce ČR v listopadu 2019 celkem 605. Pokud bychom počítali s tím, že přechodný 
pěstoun má svěřeno průměrně 1 dítě bez zdravotního znevýhodnění 9 měsíců v roce a 3 měsíce 
je bez dítěte, činí navrhované zvýšení odměny pro přechodné pěstouny cca 56,6 mil. Kč za rok. 
Navrhovaná varianta počítá s odměnou pěstouna ve stávající výši 20 000 Kč „hrubého“ 
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měsíčně, pokud není aktuálně pečováno o žádné dítě a pěstoun je „v pohotovosti“ pro přijetí 
dítěte nebo čerpá volno po aktuálním předání dítěte z přechodné pěstounské péče, při svěření 
dítěte do přechodné pěstounské péče je navrhováno navýšení odměny pěstouna na 30 000 Kč 
„hrubého“ měsíčně, pokud by bylo přijato více dětí či dítě se zdravotním znevýhodněním, byla 
by odměna ještě navýšena.  

 Příspěvek při převzetí dítě pro přechodné pěstouny 

Většina přechodných pěstounů pečuje o děti ve věkové kategorii 0-6 let, kde náleží jednorázový 
příspěvek při převzetí dítě ve výši 8 000 Kč. Pokud vycházíme z údajů k 31. 12. 2018, podle 
kterých bylo během roku 2018 do přechodné pěstounské péče svěřeno celkem 671 dětí, byl by 
finanční dopad cca 5,4 mil. Kč za rok. 

 Navýšení odměny pěstouna při péči o dítě ve stupni závislosti I. (lehká závislost) 

Navrhuje se zavedení zvýšené odměny i v případě péče o dítě ve stupni závislosti I, což dosud 
není vůbec upraveno a odměna pěstouna, který pečuje o 1 dítě závislé na péči jiné osoby ve 
stupni I je stejná jako pokud je dítě zdravé. Odměna je ve stávající právní úpravě navýšena jen 
při péči o děti ve stupni závislosti II –IV. Navrhuje se zvýšení odměny pěstouna ze stávajících 
12 000 Kč měsíčně na 18 000 Kč při péči o 1 dítě ve stupni závislosti I.  

Odhadovaný dopad činí necelých 30 mil. Kč ročně. 

 Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé odcházející z náhradní péče 

Dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte v kategorii 18-26 let pobírá cca 2 400 mladých 
dospělých, kteří byli do zletilosti v pěstounské péči. V případě mladých dospělých z ústavních 
zařízení odhadujeme, že bude dávku pobírat cca 450 osob, které zůstanou na smlouvu v zařízení 
a dále cca 1 000 mladých dospělých, kteří budou po skončení ústavní péče studovat a bydlet 
mimo ústav (např. na internátu, na koleji či ve spolubydlení), což je dohromady cca 3800 osob 

V případě výše dávky 15 000 Kč měsíčně by bylo vypláceno na zaopatření mladých dospělých 
z náhradní péče cca 57 mil. Kč měsíčně. Z dávek pěstounské péče je nyní vyplaceno zletilým 
nezaopatřeným osobám, které byly do zletilosti v pěstounské péči, a jejich bývalým osobám 
pečujícím, maximálně cca 46,2 mil. Kč (počítáno s tím, že odměna pěstouna je vždy ve výši 
12 000 Kč, ale reálně bude u řady osob nižší, neboť mají v péči ještě jiné děti, na které budou  
i nadále pobírat odměnu pěstouna). Školská ústavní zařízení (dle statistické ročenky MŠMT) 
mají po zletilosti uzavřenu smlouvu se 432 osobami, které si dobrovolně prodloužily pobyt  
v zařízení z důvodu studia. Na tyto osoby je pobírán normativ. Tyto finanční prostředky by byly 
poměrně převedeny do kapitoly MPSV.  

Teoretické náklady na zaopatřovací příspěvky pro mladé dospělé odcházející z náhradní péče 
činí celkem 57 mil. Kč, po odečtu, resp. převedení ze systému dávek pěstounské péče 
pobíraných po zletilosti (46,2 mil.), započítání úspor na zdravotním pojištění a sociálním 
zabezpečení za bývalé pěstouny, kteří nyní pobírají odměnu pěstouna a převodem části 
finančních prostředků z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, bude finanční 
dopad navrhovaných opatření rozpočtově neutrální. 
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3.3 Přínosy 
 

Varianta 0 

Nulová varianta není spojena s žádnými přínosy. Povede k zakonzervování a postupné eskalaci 
stávajících problémů a k destabilizaci systému sociálně-právní ochrany dětí, zejména pokud jde 
o oblast výkonu a podpory pěstounské péče a o činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. 

Varianta 1, resp. varianta 2 u dávek pěstounské péče 

Varianta 1 (2) povede k zachování potřebné podpory pěstounské péče, která je nezbytným 
předpokladem pro její rozvoj a k udržení její dostupnosti pro ohrožené děti. Povede též  
ke stabilizaci činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a k zachování potřebné 
kapacity této krizové péče pro ohrožené děti.  

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 0 sice nezakládá změnu struktury nákladů a víceméně ani vlastní zvýšení 
bezprostředních nákladů, avšak přínosy nemá v podstatě žádné a je navíc spojena s rizikem 
potenciálního nárůstu celkových nákladů státu na systém péče o ohrožené děti. Byl by tak při 
zachování současného stavu narušen princip efektivity, účelnosti a hospodárnosti a zároveň by 
všechna negativa současného systému zůstala zachována 

Varianta 1 (2) je naopak spojena s významnými přínosy a zároveň nevyvolává zvýšené náklady 
státního rozpočtu. 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Po vyhodnocení nákladů a přínosů obou variant se jednoznačně doporučuje zvolit variantu 1, 
resp. 2 u dávek pěstounské péče. 
 
5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 
Doporučenou variantu 1 je možné implementovat pouze prostřednictvím schválení novelizace 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Za implementaci a vynucování nové 
úpravy bude primárně odpovědné MPSV, v případě změn v oblasti pověřování k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí a v činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rovněž 
krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Za implementaci změn v oblasti 
dávek pěstounské péče, státního příspěvku na výkon pěstounské péče a zaopatřovací příspěvku 
pro mladé dospělé odcházející z náhradní péče bude primárně odpovědný Úřad práce ČR. 

6.  Přezkum účinnosti regulace 
Navržené změny byly konzultovány s naznačenými dotčenými subjekty, které konstatovaly 
smysluplnost navrhované regulace. 

Na základě identifikovaných problémů byly stanoveny ústřední cíle připravované novelizace. 
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Průzkum účinnosti regulace bude prováděn v rámci dílčích analýz, metodické a kontrolní 
činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Přezkum regulace bude proveden nejpozději po 3 
letech po nabytí účinnosti navrhovaného zákona. 

V oblasti dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku bude dopad nové právní úpravy 
průběžně vyhodnocován. Přezkum účinnosti bude realizován formou hodnocení ex post.  

7. Konzultace a zdroje dat  

Záměry navržených úprav byly konzultovány v rámci různých pracovních setkání a fór 
a rovněž byly zpracovány analyticko-návrhové materiály.  

Ve dnech 2., 4., 8. a 11. července 2019 proběhly konzultace k navrhovaným změnám se 
zástupci krajských úřadů, významných organizací působících v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí (např. Asociace dítě a rodina, SOS dětské vesničky, Dobrá rodina, Sdružení pěstounských 
rodin, Amalthea, Fond ohrožených dětí, IQ Romaservis, Dům tří přání atd.), konzultací se 
zúčastnili zástupci Asociace poskytovatelů sociálních služeb, zástupci Profesní komory 
sociálních pracovníků a Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí, zástupci Profesního 
sdružení přechodných pěstounů, Úřadu vlády ČR, Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a 
rovněž některé poslankyně a poslanci Výboru pro sociální politiku. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Ministerstvo práce a sociálních věcí:  

JUDr. Zuzana Zárasová, vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče, Odbor rodinné 
politiky a ochrany práv dětí, e-mail: zuzana.zarasova@mpsv.cz, tel.: 221 922 027 

Mgr. Daniel Hovorka, oddělení koncepce a metodiky ochrany práv dětí, Odbor rodinné 
politiky a ochrany práv dětí, e-mail: daniel.hovorka@mpsv.cz, tel: 221 922 404 
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