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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: ANO (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 1. ledna 2021 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: NE 
2. Cíl návrhu zákona 
V zákoně č. 359/1999 Sb. bude zakotvena úprava opakovaného měsíčního 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 
ke zmírnění jejich nepříznivé sociální situace poté, kdy zanikla pěstounská nebo poručenská 

péče nebo ústavní výchova v důsledku zletilosti či nabytí plné svéprávnosti. 
Zaopatřovací příspěvek bude mít formu příjmově netestované nepojistné dávky sociálního 

zabezpečení, která nahradí dosavadní prolongaci dávek pěstounské péče, ovšem již bez 

podmínky společného vedení domácnosti s bývalým pěstounem či poručníkem, a nárok na 

zaopatřovací příspěvek vznikne za splnění zákonných podmínek také osobám po skončení 

ústavní výchovy z důvodu zletilosti či nabytí plné svéprávnosti. 
 
Cílem navrhované právní úpravy je zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci 
poskytované dospělým nezaopatřeným (studujícím) osobám po skončení náhradní péče ať již 

rodinné, tak kolektivní formy a rovněž posílení postavení mladého dospělého a jeho 

svobodného rozhodování.  
 
Jednorázový zaopatřovací příspěvek ve výši 25 000 Kč nahradí dosavadní příspěvek při 

ukončení pěstounské péče a za stejných podmínek na něj vznikne nárok též osobám, které se 

nacházely v ústavní výchově. 
 
Mezi další cíle návrhu zákona patří zejména: 
- 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 pro pěstouny na přechodnou dobu, a to zejména v případě, že 

tento pěstoun pečuje o více svěřených dětí nebo dítě či děti se zdravotním 

znevýhodněním, 
- podpořit svěřování sourozenců a zdravotně znevýhodněných dětí do dlouhodobé 

pěstounské péče, a to navýšením odměny pěstouna při péči o 2 děti a o děti závislé na 

pomoci jiné osoby ve stupni I. 
- omezení umísťování dětí ze sociálních důvodů do dětských domovů pro děti do tří let,  
- zjednodušení a zpřehlednění zákonné úpravy činnosti zařízení pro děti vyžadující 
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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, 
- zvýšení podpory výkonu náhradní rodinné péče prostřednictvím navýšení částky státního 

příspěvku na výkon pěstounské péče pro orgány a osoby, které na základě dohod 
poskytují pomoc a poradenství pěstounům a dalším osobám pečujícím, dětem svěřeným 

do pěstounské péče a sledují průběh výkonu pěstounské péče, 
- 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. 

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 náhradní péče (dávky pěstounské péče-
zaopatřovací příspěvek). 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 však dojde u dávek pěstounské 

péče. Celkově je odhadovaný dopad novelizace 0,26 mld. Kč. Naopak ke snížení nákladů 

dojde prostřednictvím snížení dětí umísťovaných do dětských domovů do 3 let ze sociálních 

důvodů, v případě přesunu 1/3 dětí z domovů do pěstounské péče je úspora 14 mil./měsíc.  
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. Posílení pěstounské péče a tedy 

náhradní rodinné péče bude mít pozitivní dopad vzhledem k závazkům ČR a naplńování 

Úmluvy o právech dítěte.  
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 
Zakotvení zaopatřovacího příspěvku pro mladé dospělé odcházející z náhradní péče a zvýšení 

odměny pěstounů v určitých případech 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 
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. Zvýšením odměny pěstounů, zejména pěstounů na přechodnou dobu,ale i pro 
dlouhodobé pěstouny pečující o dvě děti, nebo pěstouny s dětmi se zdravotním omezením, 
dojde k rozvoji náhradní rodinné péče a sníží se tak počet dětí umisťovaných do ústavních 
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zařízení. 
3.6 Dopady na spotřebitele: NE 
Dopady mohou být vnímány pouze nepřímo, avšak jsou totožné jako dopady sociální 
v podobě podpory koupěschopnosti. 
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 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují pomoc ohroženým dětem na základě 

smlouvy se zákonnými zástupci nebo samotnými dětmi či 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.  

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 

novelizace nebyly nijak koncepční, ale pouze vždy utilitárně reagovaly na aktuální problémy  
a požadavky praxe. 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).  
Tab. č. 1. 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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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, vzhledem k reálným 

nákladům péče o svěřené děti. Tato skutečnost pak způsobuje jednak existenční problémy 
některých zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (v roce 2019 žádalo o 

mimořádnou dotaci 46 z 57 ZDVOP), 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 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 zařízeních 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). 

Celkem je v ČR 55 ZDVOP1 s kapacitou 796 lůžek, přičemž průměrná obsazenost se 

pohybuje okolo dvou třetin až tří čtvrtin (73,81 % v roce 2016, 75,22 % v roce 2017 a 67,87 
% v roce 2018).  

 

 

 

 
 

1 Údaj platný v listopadu 2019. 
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Regionální rozložení ZDVOP 

Tab. č. 2. regionální rozložení ZDVOP 

Kraj Počet zařízení Kapacita 
Hl. m. Praha 7 112 
Středočeský 3 46 
Jihočeský 2 33 
Plzeňský* 6 86 

Karlovarský 2 16 
Ústecký 1 20 

Liberecký 8 154 
Královéhradecký 2 36 

Pardubický 4 44 
Vysočina 4 46 

Jihomoravský 4 78 
Olomoucký 5 52 

Moravskoslezský 5 62 
Zlínský 2 11 

 

 

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.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL3R4)



8 
 

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.. 

Přehled odměny pěstouna 

Tab. č. 3. Přehled odměny pěstouna 

 Přechodný (PPPD) Přechodný v kombinaci 
s dlouhodobým  

Dlouhodobý (PP) 

0 dětí 20 000  20 000 0 

1 dítě 20 000 20 000 12 000 

2 děti 20 000 (obě děti 
v PPPD) 

26 000 (jedno dítě 
v PPPD a jedno v PP) 

18 000 

3 děti 20 000 (tři děti 
v PPPD) 

32 000 (jedno dítě 
v PPPD a dvě děti 

v PP) 

30 000 

    

1 dítě ZP II.-IV. stupeň 20 000 (dítě v PPPD) 20 000 (dítě v PPPD 
nebo v PP) 

30 000 

Kombinace 1 dítě 

zdravé a 1 ve st. II.-IV. 

20 000 (obě děti 
v PPPD) 

26 000 (jedno dítě 
v PPPD a jedno v PP) 

36 000 

Kombinace – 2 děti, 

obě ve stupni II. - IV. 

20 000 (obě děti 
v PPPD) 

26 000 (jedno dítě 
v PPPD a jedno PP) 

36 000 

 

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).  
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Graf č. 1. Vývoj počtu dětí v NRP (31. 12. 2018).  

 
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 (900 v roce 2017, 792 v roce 2018). 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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Graf. č. 2. Počet podaných žádostí o zprostředkování NRP (k 31. 12. 2018).  

 
Tab. č. 4. Počet osob vykonávajících náhradní rodinnou péči.  

Počet osob 
vykonávajících 

náhradní rodinnou 
péči 

k 31. 12. 2018 

Počet osob, které mají svěřeno alespoň jedno dítě do náhradní 

rodinné péče 
Vztah k dítěti 

ve 
sledovaném 

roce přibylo 

ve 
sledovaném 

roce ubylo 

celkem k 31. 12. sledovaného 

roku 
prarodiče 

jiný 

příbuzný 
cizí 

Pěstounská péče 1 802 1 279 11 529 6 537 1 766 
3 

226 

Pěstounská péče na 

přechodnou dobu 
273 215 792 3 0 789 

Poručenství s osobní 

péčí poručníka 
512 341 3 344 1 170 528 

1 
646 

Péče jiné osoby 1 198 777 4 185 3 572 367 246 

 

Tab. č. 5. Žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče. 

Žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče 
k 31. 12. 2018 

  Počet podaných žádostí o zprostředkování 

náhradní rodinné péče 

   podaných za sledovaný 

rok 
nevyřízených k 31. 

12. 
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Žadatelé o osvojení 497 813 

z toho cizinec s hlášeným pobytem na území ČR 25 23 

Žadatelé o pěstounskou péči 417 522 

Žadatelé o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu 
146 178 

Celkem 1 060 1 513 

 

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, jelikož péče o ně je mnohem náročnější. Proto je třeba motivovat žadatele o 

pěstounskou péči k přijetí dětí zdravotně znevýhodněných a vícečetných sourozeneckých 

skupin.2 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.  

 

Z tabulek níže vidíme základní statistické přehledy ohledně umísťování dítěte do náhradní 

rodinné péče a rovněž následně umístění dětí po zániku pěstounské péče.  

Tab. č. 6. Umísťování dětí do náhradní rodinné péče a rozhodování o poručenství dětí. 

Umísťování dětí do 
náhradní rodinné péče a 

rozhodování o 
poručenství dětí k 31. 12. 

2018 

 

Počet 

dětí 

celkem 

z toho děti 

  

svěřené do péče 

příbuzných nebo 

blízkých osob 

se 
zdravotním 

postižením 

ve věku 

  0 - 
2 let 

3 - 
5 let 

6 - 
9 let 

10 - 

14 

let 

Ve sledovaném roce bylo 

svěřeno na základě 

rozhodnutí do 

péče před 

osvojením 
396 66 4 295 41 30 21 

osvojení 351 51 2 266 43 27 13 

péče jiné osoby 1 282 1 109 22 307 240 264 373 

předpěstounské 

péče 
175 53 8 68 39 35 24 

pěstounské péče 1 767 1 215 39 296 413 416 507 

pěstounské péče 

na přechodnou 

dobu 
671 12 16 487 96 45 31 

 
2 Analýza potřeb pěstounských rodin pečujících o děti se specifickými potřebami, MPSV, 2017 
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Jmenování poručníka dítěti s osobní péčí 

poručníka ve sledovaném roce 
412 217 15 90 86 87 102 

 

 

Tab. č. 7. Pěstounská péče, osobní péče poručníka, péče jiné osoby. 

Pěstounská 
péče, osobní 

péče 
poručníka, 
péče jiné 

osoby 

 

Počet 

dětí k 

31. 12. 

z toho se 
zdravotn

ím 

postižení

m 

Zánik pěstounské péče, poručenství nebo svěření dítěte do péče jiné 

fyzické osoby než rodiče ve sledovaném roce 

  z toho dítě odešlo 

nabytí plné 

svéprávnosti 

dítěte 

jiným 

způsobem 
celkem 

  k 
rodičům 

do jiné 

formy 
náhradní 

rodinné 

péče 

do 
osvojení 

do 
ústavního 

zařízení 

nebo do 
ZDVOP 

Pěstounská péče  11 643 394 168 156 12 99 744 370 1 549 

Pěstounská péče 

na přechodnou 

dobu 
528 21 73 237 97 35 3 14 459 

Poručenství s 

osobní péčí 

poručníka 
3 098 212 11 12 1 32 221 89 366 

Svěření dítěte do 

péče jiné osoby 
4 357 90 153 287 24 40 214 169 887 

 

V případě odborných služeb pro pěstouny a jim svěřené rodiny se jako stěžejní problém 

ukazuje nedostatečná výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který nebyl od 
roku 2013 navýšen. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je určen na pokrytí nákladů 

vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným 

dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Nárok na něj má subjekt uzavírající 

dohody o výkonu pěstounské péče (nejčastěji jde o pověřené osoby, téměř ze 2/3, dále pak 

orgány sociálně-právní ochrany dětí, případně obecní a krajské úřady), který s osobou pečující 

nebo osobou v evidenci uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, případně OSPOD, který 

práva a povinnosti pěstounů upravil správním rozhodnutím.  

Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 000 Kč za kalendářní rok, 
pokud dohoda o výkonu pěstounské péče trval po celý kalendářní rok. V případě, že tato 
dohoda o výkonu pěstounské péče netrvala celý kalendářní rok, činí SPVPP  částku 

odpovídající jedné dvanáctině z celkové části státního příspěvku na výkon pěstounské péče 

(4 000 Kč), a to za každý kalendářní měsíc nebo jeho část v rámci kalendářního roku, v němž 

trvala dohoda o výkonu pěstounské péče. Pokud je dohoda o výkonu pěstounské péče 

ukončena či správní rozhodnutí zrušeno, je oprávněný subjekt povinen SPVPP vrátit 

(poměrně) jen v případě, že dohoda či správní rozhodnutí trvaly po dobu kratší než 6 měsíců 
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v kal. roce, a to vzhledem k tomu, že služby pro pěstounské rodiny mohly být vyčerpány 

v plné výši již během prvních měsíců trvání dohody. 

Nejvyšší výdaje ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí osobní náklady na 

zaměstnance doprovázejícího subjektu (mzdy, platy, náhrady, pojištění), tyto výdaje ze 

státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí cca 50-80%. 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, aby bylo 

doprovázení efektivní. Dále jsou ze státního příspěvku hrazeni lektoři vzdělávání pro 

pěstouny, supervizoři, psychologové či terapeuti a další odborníci poskytující služby 

pěstounským rodinám a svěřeným dětem, je hrazena odlehčovací péče o děti v zákonem 

stanoveném rozsahu, doprovázející subjekty hradí také prostory, ve kterých své služby 

poskytují, provozní výdaje, kancelářské potřeby atd.  

Aby mohlo být tzv. doprovázení pro osoby pečující a osoby v evidenci účelné a efektivní, 

je třeba zaplatit kvalifikované sociální pracovníky a další odborníky poskytující služby 

pěstounským rodinám a svěřeným dětem, což se za stávající výše státního příspěvku na 
výkon pěstounské péče ukazuje jako velice obtížné. Rostou zejména mzdy a platy 

sociálních pracovníků, rostou mzdy a platy dalších odborníků, ceny služeb, nájmy atd. 

Dle zjištění MPSV, plynoucích z ohlasů jak jednotlivých pověřených osob, tak též jejich 
zastřešujících organizací, má většina pověřených osob, které poskytují doprovázení, 

problém najít, zaplatit a udržet kvalifikovaný personál. Pokud by nedošlo ke zvýšení 

státního příspěvku na výkon pěstounské péče, hrozí kolaps systému doprovázení, jelikož 

bude muset svoji činnost ukončit řada doprovázejících organizací a pěstouni tak budou 

nuceni přejít k místně příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností 

(OSPOD), které mají zákonnou povinnost s nimi dohodu o výkonu pěstounské péče 

uzavřít a mají povinnost poskytovat zákonem dané minimum služeb. Jelikož OSPODy 

nemají pro takový případ dostatečné kapacity personální ani materiální, nebyla by práva 

a povinnosti uvedená v § 47a zákona č. 359/1999 Sb. naplňována nebo by byla naplňována 

jen formálně. Nedostávalo by se podpory těm pěstounským rodinám, kde je to nejvíce 

potřeba, např. pokud se starají o zdravotně hendikepované děti, děti s různými traumaty, 

specifickými potřebami, vícečetné sourozenecké skupiny atd. 3 

 

 

 

 

 
3 viz např. Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče, Analýza financování systému péče o 

ohrožené dětí v ČR,  (MPSV, www.pravonadetsvti.cz), analýza Nadace Sirius a Asociace Dítě a rodina 

https://www.ditearodina.cz/images/Dohody_o_vykonu_PP__navyseni_prispevku_final_s_kazuistikou.pdf  
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Tab. č. 8. Počet pěstounských rodin. 

Počet pěstounských rodin k 31. 12. 2018   Počet dětí svěřených do pěstounské péče v rodině  

 1 2 3 4 5 6 7 a více celkem 

Počet osob, s nimiž byla sjednána dohoda o výkonu 

pěstounské péče 
2 237 584 140 32 7 3 0 3 003 

Počet osob, které se souhlasem obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností uzavřely dohodu o výkonu 

pěstounské péče s jiným obecním úřadem, obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností, krajským 

úřadem nebo pověřenou osobou  

5 336 1 389 434 104 23 7 16 7 309  

Počet osob, u kterých obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vydal rozhodnutí o právech a povinnostech 

při výkonu pěstounské péče 
0 1 1 0 4 0 0 6  

 

V případě státního příspěvku na výkon pěstounské péče se pro zpřehlednění míry čerpání a 

účelu využití státního příspěvku 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.  

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.  
 
Tab. č. 9. 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 
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Tab. č. 10. 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 
 
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.4 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.5 

 
Formou hmotné podpory po ukončení náhradních forem péče jsou tzv. „dávky na odchodnou“. 

V případě mladého člověka vyrůstajícího v ústavní výchově jde o věcnou pomoc nebo 

jednorázový finanční příspěvek až do výše 25 000 Kč dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu 

 
4 Např. MATOUŠEK, O., et al., 2009. Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi 

odcházející z náhradní péče v České republice [online]. 1. vyd. Praha: Sdružení SOS dětských vesniček. [vid. 2. 

4. 2015]. ISBN 978-80-254-4799-4. 
https://www.ditearodina.cz/images/soubory/ke-stazeni/vyzkumy/Ipsos-pro-Mimo-domov-_Poteby-dt-pi-
odchodu-z-dtskho-domova-_prezentace-pro-TK_erven-2015.pdf 
https://www.ipsos.com/cs-cz/jsou-na-odchod-do-bezneho-zivota-pripraveny-deti-z-detskych-domovu 
5 statistické ročenky MŠMT- http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 
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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. Pokud chce mladý dospělý po ukončení pobytu v ústavním zařízení 

dále studovat, nenáleží mu podle současné právní úpravy žádná speciální hmotná či finanční 

pomoc kromě obecných dávek státní sociální podpory či hmotné nouze. Je tedy odkázán sám na 

sebe či nejrůznější nadace a neziskové organizace, nejde však o podporu systémovou a 

nárokovou, která by ulehčila dokončení studia. 
 
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. Podmínkou je však, kromě trvání 

nezaopatřenosti, také trvalé spolužití bývalého schovance a bývalého pěstouna či poručníka a 

společná úhrada nákladů na jejich potřeby. Nárok na dávku je tedy vázán na to, zda bývalí 

pěstouni či poručníci nechají bývalé schovance nadále žít ve své domácnosti. Stávající systém 

tak v podstatě znemožňuje osamostatnění a snahu najít si vlastní bydlení, jelikož v takovém 

případě by nárok na dávky zanikl, byť by mladý dospělý i nadále studoval.   
 
Umisťování dětí do náhradní pobytové péče ze sociálních důvodů 
Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nejsou nedostatečné bytové poměry nebo 

majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, samy o sobě 

důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově, jestliže jsou jinak rodiče způsobilí 

zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění dalších povinností vyplývajících z jejich rodičovské 

odpovědnosti. 
 
Sociální důvody jsou pro účely statistického zjišťování definovány jako okamžitá pomoc dítěti a 

rodině v tíživé sociální situaci nebo jiný důvod přijetí dítěte považovaného za zdravé, které 

nevyžaduje žádnou diagnostickou či terapeutickou lékařskou a ošetřovatelskou péči (rodiče ve 

výkonu trestu, dítě před umístěním do náhradní rodinné péče, rozvrat v rodině aj.) U těchto dětí 

bude zpravidla vydáno předběžné opatření nebo nařízena ústavní výchova. Zdravotně-sociální 

důvody jsou situace, kdy dítě pro své postižení nemůže vyrůstat v rodině, ale nevyžaduje 

speciální ošetřovatelskou péči. Zdravotní důvody potom vymezují zejména nutnost trvalé či 

dlouhodobé speciální ošetřovatelské péče (dítě s kombinovaným handicapem, tracheostomií, 

vyžadující dlouhodobou oxygenoterapii, použití sond, aj.), potřeba dlouhodobé intenzivní 

rehabilitační péče, diagnostika a léčba dětí s rizikovou anamnézou (sy. týraného, 
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zanedbávaného a zneužívaného dítěte, abusus návykových látek u matky, sy. opuštěného dítěte, 

aj.), diagnostika pro stanovení zdravotní a sociální prognózy dítěte (před umístěním např. do 

náhradní rodinné péče), nemoc či hospitalizace rodičů, infekční onemocnění v rodině, respitní a 

úlevná péče. Z hlediska potřeb dětí jsou tedy i zdravotní příčiny provázené sociálními důvody. 

Zdravotní důvody, které by případně znemožňovaly pobyt dítěte, mimo zdravotnickou péči lze 

odvodit z počtu dětí, které jsou následně přemístěny do zařízení tuto péči poskytujících, tedy do 

domovů pro osoby se zdravotním postižením (v roce 2018 šlo dle sledování ÚZIS o 17 dětí).  
 
Pokud jde o příčiny umístění dětí do dětských domovů pro děti do tří let, jsou uváděny jako 

vyrovnané (ÚZIS, 2017) příčiny sociální, zdravotně-sociální a zdravotní. 
 
Volba opatření ve prospěch ohroženého dítěte nejmladšího věku je tedy ze strany OSPOD i 

soudu limitována důvody, proč dítě nemůže nadále (dočasně) setrvat ve své rodině. Opatření 

navazující na důvody nezdravotního charakteru jsou především přímá podpora rodiny terénní 

nebo ambulantní formou (posílení rodičovských kompetencí, včetně poradenství týkající se 

bytových a majetkových poměrů, poskytování odborných služeb a vzdělávání pro péči o dítě 

s postižením, poskytován respitních služeb), podpora náhradních rodičů v péči o dítě se 

zdravotním postižením (navýšení odměny pěstouna uvedené touto novelou, posílení 

doprovodných, poradenských a respitních služeb), případně zajištění přechodné pobytové péče 

ve stávajících zařízeních rodinného typu (např. ZDVOP s kapacitou umožňující individuální 

přístup k dítěti). Jedná se tedy o již existující síť služeb. 
 
ČR je ve středoevropském kontextu posledním státem, který umožňuje bez jakýchkoli 

omezení svěřovat dětí předškolního věku do ústavních zařízení, a to navzdory dlouhodobě 
a plošně publikovaným výsledkům výzkumů o negativních účincích ústavní péče na 

nejmenší děti.  „Na základě výsledků řady studií bylo zjištěno, že děti v ústavní výchově například 

dosahují nižších skórů v oblasti kognitivního vývoje a jsou opožděny v rozvoji řeči. Po odchodu z 

ústavní péče do náhradní rodinné péče se děti zlepšují v rozumových charakteristikách. Uvádí se však, že 

ke zlepšení u malých dětí dochází až přibližně po čtyřech letech v náhradní rodinné péči. Významně 

zasaženou oblastí vývoje dětí v náhradní institucionální péči je socioemoční vývoj, a to zejména z 

důvodu nedostatečného prožití blízkých vztahů s pečující osobou (zvl. narušení vazeb s biologickými 

rodiči a nemožnost vytvoření bližších vazeb v ústavním prostředí). Aby se dítě vyvinulo v psychicky 
zdravého člověka, musí mít vztah s dospělým jedincem, a to již od samotného narození. Děti v ústavní 

péči zpravidla nemají možnost si tyto vazby vytvořit. Obtíže v tvorbě attachementu mohou pokračovat i 

po příchodu do náhradní rodinné péče, protože děti, které jsou do ní umístěny, prošly obvykle výrazným 

emocionálním stresem v kritických raných stádiích vývoje mozku a vytváření osobnosti, a pěstouni na 

toto nemusí být jednoznačně připraveni.“6 Další studie upozorňují na dopady rané institucionalizace 

v podobě nižšího kognitivního vývoje dětí umístěných v náhradní pobytové péči, potíží s regulací 

pozornosti, hrozbě rozvoje neuropsychiatrických problémů v budoucnosti, rozvoji psychických a 

sociálních dysfunkcí, potíží v sociální a emoční oblasti, apod.7 Umístění malého dítěte do ústavní 

 
6 [online]. Copyright ©e3 [cit. 19.02.2020]. Dostupné z: 

http://www.hledamerodice.cz/download/Odborna_studie_o_vyvoji_deti_v_NP_strucny_souhrn.pdf 
7 Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální výchovy na výboj dítěte, Středisko náhradní rodinné 

péče, Praha, 2017. 
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péče je mezinárodními orgány8 vnímáno jako forma citového zanedbávání dítěte, která je jako 

jedna z forem násilí na dětech v rozporu s právem dítěte na ochranu před všemi formami násilí 

podle čl. 19 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte9. Nevyhnutelným trendem tedy je transformace 

této formy služby, jejímž hlavním cílem musí být deinstitucionalizace péče o děti předškolního 

věku a rozvoj alternativ péče o ně v rodinném prostředí.  
Dle § 43 zákona o zdravotních službách jsou cílovou skupinou dětských domovů pro děti do 3 

let věku děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména děti týrané, zneužívané, 

zanedbávané ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo děti zdravotně postižené. Ve 

skutečnosti jsou v těchto zařízeních i starší děti do 6 let, které zpravidla odcházejí ve chvíli, kdy 

ze zákona musí začít plnit povinnou školní docházku. Tato zařízení mohou také poskytovat 

ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo 

jejich zdraví.  
Statistiky týkající se dětských domovů pro děti do 3 let zpracovává ÚZIS a jsou uvedené 

v Ročním statistickém výkazu ÚZIS A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410). Data za předchozí 

rok jsou dostupná až v září následujícího roku, tj. data za rok 2018 ještě nemáme k dispozici, 
kromě počtu dětí v DD do 3 let k 31. 12. 2018, kterých bylo dle dat poskytnutých MZ 879 

dětí. Ne vždy údaje ÚZIS odpovídají skutečnosti. Bylo např. zjištěno, že provozovatelé DD do 

3 let věku často do oficiálních statistik ÚZIS započítávají i děti, které jsou umístěné v zařízeních 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) zřízených při DD do 3 let věku. 

Provozovatelé ve zdravotnických statistikách nerozpoznávají, že se jedná o dva odlišné typy 

zařízení. Data zpracovaná ÚZIS nejsou tedy úplně přesná. Níže v tabulce č. 1 uvádíme vývoj 

počtu dětí v DD do 3 let věku dle statistik ÚZIS.   

 
Tab. č. 11. Počet dětí umístěných do dětských domovů pro děti do 3 let věku. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Počet zařízení 34 34 33 33 33 31 28 26 

Počet míst  1963 1783 1700 1638 1571 1470 1396 1309 

Počet dětí k 31. 12. 1513 1428 1397 1233 1213 1174 1037 922 

Počet přijatých dětí  2077 2131 1932 1740 1606 1666 1559 1490 

z toho se spec. potřebami 358 710 720 698 714 694 681 708 

z toho romské 433 403 446 445 398 406 349 x* 

z toho týrané 55 78 66 59 57 80 74 48 

Důvod  
k přijetí 

zdravotní 

důvody 
743 958 881 701 567 567 489 328 

 
8 Zejména Valným shromážděním OSN, Výborem OSN pro práva dítěte, Výborem OSN pro práva osob se 

zdravotním postižením, zvláštním zpravodajem OSN pro právo každého na nejvýše dosažitelnou úroveň 

tělesného a duševního zdraví, zvláštním zpravodajem pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského či 

ponižujícího zacházení nebo trestání, Světovou zdravotnickou organizací.  
9 Nad rámec tohoto článku Úmluvy o právech dítěte je tato praxe také v rozporu s čl. 19 Úmluvy o právech osob 

se zdravotním postižením a se Směrnicí OSN o náhradní péči o děti.   
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zdravotně 

sociální  
380 440 345 425 487 531 520 259 

sociální 954 733 706 614 552 568 550 335 

Počet propuštěných dětí 2085 2195 1940 1850 1631 1666 1657 1554 

Počet zemřelých 17 8 14 20 8 11 14       8 

Zdroj: Zdroj: Roční statistický výkaz ÚZIS A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410) 2011 - 2018 
 * Ukazatel byl sledován do roku 2016  
 
Tab. č. 12. Důvody přijetí dětí do DD do 3 let v roce 2017.  

Důvod přijetí Počet dětí 
Zdravotní důvody 328 

Zdravotně sociální důvody 259 

Sociální důvody 335 

Celkem dětí k 31. 12. 2017 922  

Celkem lůžek v zařízení 1 309 (využití lůžek 78%) 

Počet přijatých průvodců 

(většinou matek) 
348, z toho 18 před porodem (dle § 43 zákona o 

zdrav. sl. lze ubytovat ženy v průběhu 

těhotenství, jiné skupiny v ustanovení vymezené 

nejsou)  

Zdroj: Roční statistický výkaz ÚZIS A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410) 2017 

Graf č. 3. Počet přijatých dětí do DD do 3 let a důvody jejich přijetí. 

 
Zdroj: Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za 

období 2007 – 2017 (NZIS REPORT č. K/33 (08/18) 
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Tab. č. 13. Počet propuštěných dětí v roce 2017 a do jakého prostředí děti odešly.  

Typ prostředí Počet  
do péče vlastní rodiny 1 108 

do náhradní rodinné péče 222 

do dětského domova (školské zařízení, gesce MŠMT)  157 

do domova pro osoby se zdravotním postižením 

(sociální služba, gesce MPSV) 
- naznačuje, kolik dětí je skutečně zdravotně 

postižených 

17  

Jinam  50 

Celkem  1 657 
Zdroj: Roční statistický výkaz ÚZIS A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410) 2017 
Pro srovnání uvádíme i jiná data, a to údaje ze šetření „Kojenecké ústavy na počátku roku 

2019 – Stručná informace o situaci rok poté“ nevládní organizace LUMOS, které přináší 

nejčerstvější informace o situaci v DD do 3 let věku. Dle tohoto šetření bylo na začátku roku 

2019 v ČR celkem 25 DD do 3 let, kde bylo umístěno celkem 571 dětí (oproti roku 2018 
došlo k poklesu o 12%, v roce 2018 jich bylo 649 dětí). Během roku bylo průběžně přijato 

přibližně 1 600 dětí, přibližně stejný počet dětí byl propuštěn. Z celkového počtu 571 dětí jich 

bylo 236 dětí starších 4 let (mírný nárůst oproti roku 2018, kdy v těchto zařízeních bylo 208 

dětí). Děti nad 4 roky věku tvoří nadpoloviční většinu ve 13 z 25 DD do 3 let věku.  
 
Obrázek č. 1 Počet dětí na pobytu v kojeneckých ústavech na počátku roku 2019. 

 
Zdroj: šetření „Kojenecké ústavy na počátku roku 2019 – Stručná informace o situaci rok 

poté“, LUMOS, 2019, pozn. první údaj v rámečku se týká počtu dětí do 3 let věku, údaj 

v závorce je počet všech dětí v DD do  
Činnost DD do 3 let je z naprosté většiny hrazena z rozpočtu zřizovatele (zdrojem je podíl  
na sdílených daních). Většina DD do 3 let je zřizována kraji, menší část je zřizována 
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statutárními městy (hlavní město Praha, Brno, Liberec, Plzeň, Ostrava). Formálně jde o 

poskytovatele zdravotních služeb.  
 
Tab. č. 14. Počet DD do 3 let dle zřizovatele v roce 2018.  

Zřizovatel (kraj/město) Počet 
Hl. město Praha 1 
Statutární město Brno 1 
Statutární město Plzeň 1 
Statutární město Ostrava 1 
Statutární město Liberec 1  
Středočeský kraj 5 
Karlovarský kraj 1 
Plzeňský kraj 1 
Jihočeský kraj 0 
Ústecký kraj 1 
Liberecký kraj 0 
Královéhradecký kraj 1 
Pardubický kraj 2 
Kraj Vysočina 2 
Jihomoravský kraj 3 
Olomoucký kraj 1 
Moravskoslezský kraj 3 
Zlínský kraj 0 
DC Sulická, součást Thomayerovy 

nemocnice 
(zřizovatel MZ)  1 
Celkem  26 
Zdroj: Data za rok 2018 (ještě je zde uvedeno 26 DD do 3 let věku) poskytnutá MZ pro účely 

zpracování Akčního plánu přechodu od ústavní péče ke komunitním službám 
Na rozdíl od ostatních zdravotních služeb v ČR, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního 

pojištění, je v tomto případě úhrada zdravotních služeb zajišťována z rozpočtu zřizovatele 
zařízení10. Veřejné zdravotní pojištění se na financování činnosti těchto domovů nepodílí. 
Okrajovým zdrojem je i u DD do 3 let věku příspěvek rodiče nebo jiné osoby odpovědné 
za výchovu dítěte podle § 44 zákona o zdravotních službách (hradí tzv. úhradu zaopatření 

dítěte). Nad rámec toho je jediným systémovým „externím“ zdrojem, tentokrát však z oblasti 

veřejných rozpočtů, dotace na vybraná zdravotnická zařízení. Dotace ze státního rozpočtu 

je určena pro dětské domovy do tří let věku zřizované obcemi, které nejsou příjmově 

napojeny na soustavu zdravotních pojišťoven.  
Co se týče konkrétních částek, bohužel MPSV nemá k dispozici aktuální údaje. Lze tady pro 

ilustraci představit pouze údaje uvedené v Analýze financování systému péče o ohrožené děti 

v ČR (MPSV, 2018), která však vychází z dat za rok 2016 (v té době bylo v ČR 28 DD do 3 

let věku, 26 z nich provozovalo ZDVOP). Z analýzy vyplynulo, že bylo veřejnými zřizovateli 

 
10 § 15 odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.  
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formou neinvestičních transferů vyplaceno DD do 3 let celkem 672 587 tis. Kč (viz tabulka 
níže). Pro srovnání: v roce 2013 to bylo 725 247 tis. Kč, tj. o cca 7 % více než v roce 2016. 
Vyčíslení celkových nákladů těchto domovů zkresluje skutečnost, že prakticky většina z nich 
současně provozují ZDVOP a děti jsou evidovány jak ve zdravotnických, tak sociálních 

statikách.   
Tab. č. 15. Neinvestiční příspěvek na provoz dětským domovům pro děti do 3 let věku od 

veřejných zřizovatelů v roce 2016 a v roce 2013 podle jednotlivých krajů (v tis. Kč)   
 
Kraj   Příspěvek 2016 Příspěvek 2013 Index 2016/2013 
Hlavní město Praha  60 054 88 364 0,68 

Jihočeský kraj 4 500 4 500 1,00 

Jihomoravský kraj  95 985 92 576 1,04 

Karlovarský kraj  24 500 24 300 1,01 

Kraj Vysočina 28 332 27 544 1,03 

Královéhradecký 

kraj 10 000 10 000 1,00 

Liberecký kraj 25 155 15 516 1,62 

Moravskoslezský 

kraj  96 156 108 678 0,88 

Olomoucký kraj  43 014 50 539 0,85 

Pardubický kraj 46 310 43 900 1,05 

Plzeňský kraj 63 886 56 865 1,12 

Středočeský kraj 91 500 80 000 1,14 

Ústecký kraj  65 795 64 576 1,02 

Zlínský kraj  17 400 24 720 0,70 

ČR CELKEM 672 587 725 247 0,93 
Zdroj: Analýza financování systému péče o ohrožené děti v České republice, MPSV, 2018 
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Tab. č. 16. Náklady na lůžko/1 dítě v jednotlivých typech pobytových zařízení v roce 2016  

Typ zařízení 
Náklady na lůžko 

(celkové náklady) 
Náklady na dítě 

(celkové náklady) 

Náklady na dítě 

dle skutečného 

pobytu (náklady 

hrazené pouze z 

veřejných 

rozpočtů) 
 Kč/rok Kč/měsíc Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc 

Dětské domovy 
348 259 

Kč 
29 022 

Kč 
408 113 

Kč 
34 009 

Kč 36 323 Kč 

Dětské domovy se školou 
533 819 

Kč 
44 485 

Kč 
657 120 

Kč 
54 760 

Kč 54 442 Kč 

Výchovné ústavy 
742 732 

Kč 
61 894 

Kč 
793 698 

Kč 
66 142 

Kč 74 203 Kč 
Dětské domovy pro děti do 3 

let 
558 739 

Kč 
46 562 

Kč 
500 321 

Kč 
41 693 

Kč 55 111 Kč 
Domovy pro os. se zdrav. 

Postižením 
433 173 

Kč 
36 098 

Kč 
468 811 

Kč 
39 068 

Kč 27 690 Kč 
Zdroj: Analýza financování systému péče o ohrožené děti v České republice, MPSV, 2018 

Tab. č. 17. 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 

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, 
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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 
    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). 
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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. 
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 
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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. 
 
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.  

Tab. č. 18. 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. 

Tab. č. 19. Vývoj výše příspěvku na úhradu pobytu a péče (měsíčně v Kč na jedno dítě). 11 

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 

Tab. č. 20. Počet a kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). 
Počet ZDVOP k 1. 3. 2019 57 (2 s přerušenou činností) 

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 % 

 
11  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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Od roku 2006, kdy byl zaveden státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, docházelo k rychlému nárůstu počtu lůžek tuto službu poskytujícím 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. 

Tab. č. 21. 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 ---------- 

 

Graf č. 4. Využití kapacity všech ZDVOP – celá ČR. 
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Graf č. 5. Děti celý měsíc (všechny ZDVOP) – celá ČR. 

 
 
Graf č. 6. Kapacita všech ZDVOP – celá ČR. 

 
 
 
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. 
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Rok 
Tab. č. 22. Počet dětí umístěných v náhradní péči v pobytových zařízení pro děti 2011 – 2018. 
  Děti 

umístěné ve 
školských 
zařízeních 

Děti umístěné v 
dětských domovech 

pro děti do 3 let 
věku[1][ 

Děti 
umístěné 
v DOZP 

Děti 
umístěné 
ve ZDVOP 

Celkem dětí 
v pobytové 

péči 

2011 7150 1428 834 995 10407 

2012 6941 1397 769 1020 10127 

2013 6549 1233 646 1088 9516 

2014 6495 1213 577 1259 9544 

2015 6482 1174 538 778 8972 

2016 6500 1037 595 629 8761 

2017 6345 922 447 720 8434 

2018 6394 881 429 504 8208 

  

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.  

 
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), 

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 
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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. 

Tab. č. 23. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte. 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. 

 

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, 
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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 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. 
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Vybrané statistické údaje k náhradní rodinné péči: 

Graf č. 7. Počet pěstounských rodin dle počtu svěřených dětí.  

 
 

Tab. č. 24. 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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Tab. č. 25. Počet dětí svěřených v daném roce do přechodné pěstounské péče. 

  Svěření v daném 

roce 
Na konci 

daného/začátku 

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 

 

Tab. č. 26. Dávky pěstounské péče – objem a počet v roce 2018 

 
 
  

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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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. 
 
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 % 
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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). 
 
Omezení umísťování dětí do náhradní pobytové péče ze sociálních důvodů.   
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravuje, že nedostatečné bytové poměry nebo 

majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, nejsou samy o 

sobě důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově, jestliže jsou jinak rodiče způsobilí 

zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění dalších povinností vyplývajících z jejich rodičovské 

odpovědnosti. Dětské domovy pro děti do 3 let věku jsou ukotveny v zákoně v zákoně č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Úprava realizace péče v těchto dětských 

domovech je upravena pouze ve dvou ustanoveních zákona, v § 43 a 44 zákona o zdravotních 

službách. Ustanovení § 43 dotčeného zákona stanovuje pouze cílovou skupinu těchto zařízení a 

dva druhy služeb, které jsou zde dětem poskytovány. Cílovou skupinou jsou děti zpravidla do 3 
let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, 

zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo 
dětem zdravotně postiženým. Poskytované služby jsou zdravotní služby a zaopatření, kterým se 

rozumí stravování, ubytování, ošacení a výchovná činnost. Ustanovení § 44 zákona o 

zdravotních službách se pak omezuje výhradně na úpravu příspěvku na úhradu zaopatření 

dítěte, který jsou povinny hradit osoby povinné výživou dítěte.  
Do dětských domovů pro děti do 3 let věku jsou děti umisťovány děti na základě soudního 

rozhodnutí dle § 466 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 

pozdějších předpisů, a to v souladu s ustanoveními § 971 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, předběžným opatřením vydaným podle     
§ 16 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, § 924 občanského zákoníku a § 452 a násl. zákona 

o zvláštních řízeních soudních nebo na základě dohody mezi zařízením a zákonným zástupcem 

dítěte. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 99/2012 Sb., článek II, odst. 54 stanovuje minimální požadavky 

na personální zabezpečení zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let 

věku.  
 
 
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. 
- Děti, které jsou umístěny v zařízenéch pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
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- 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. 
- Děti v náhradní rodinné péči. 
- Dětské domovy pro děti do 3 let věku a jejich zřizovatelé (kraje, obce, MZ) 
- Kraje, na jejichž území se nachází dětské domovy pro děti do 3 let věku 
- Děti a rodiče dětí umístěných v dětských domovech pro děti do 3 let věku 

 

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 zpravidla 6 měsíců 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 dítě odchází ze ZDVOP po 15. hodině nebo kdy se dítě vrací do ZDVOP po 15. 

hodině odpolední 
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➢ Nová pravidla zajišťující rodinné prostředí s menším počtem dětí ve ZDVOP pro nově 

vzniklá zařízení (maximálně 20 dětí v jednom zařízení). Nová zařízení také nebudou moci 

vznikat při školských či zdravotnických zařízeních z důvodu oddělení těchto krizových 

rodinných zařízení a zaměstnanců, kteří o umístěné děti intenzivně pečují. 

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.   Navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče  

➢ Zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který náleží pověřené osobě, 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, obecnímu úřadu či krajskému úřadu  
na zajišťování pomoci pěstounům a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad 

výkonem pěstounské péče, z částky 48 000 Kč za kalendářní rok na každou uzavřenou 

dohodu o výkonu pěstounské péče na částku 60 000 Kč za kalendářní rok.  
➢ 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. 
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IV. Dávky pěstounské péče 

➢ Navýšení odměny pěstouna na přechodnou dobu z částky 20 000 Kč na částku 27 000 Kč  
za kalendářní měsíc při péči o 1 svěřené dítě nebo v případě, že aktuálně o žádné dítě 

nepečuje a je „v pohotovosti“ k přijetí dítěte do přechodné pěstounské péče a zvýšení 
odměny pěstouna 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 31 000 Kč, pokud 

pečuje o dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. (lehká závislost) a na 33 000 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). 
➢ Navýšení odměny pěstouna v případech, kdy je do dlouhodobé pěstounské péče svěřeno 

dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. (lehká závislost) z 12 000 Kč na 16 000 Kč 

měsíčně. 
➢ Navýšení odměny pěstouna („dlouhodobého“) v případě, kdy pečuje o dvě děti svěřené do 

péče z 18 000 na 20 000 Kč měsíčně.  
➢ 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). Nárok je navázán na individuální plán mladého dospělého, který je 

vypracovává sociální pracovník – sociální kurátor obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností v součinnosti s dalšími subjekty a trvání nezaopatřenosti. Zároveň je 

stanoveno, že náhradní péči musí trvat po určitou kvalifikovanou dobu (3 roky u 

nezprostředkované pěstounské péče či minimálně 12 měsíců u pěstounské péče 

zprostředkované a ústavní výchovy). 
➢ 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. 
➢ 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 a posílení postavení mladého dospělého a jeho svobodného 

rozhodování, podobně jako tomu bylo v případě zavedení příspěvku na péči v oblasti 
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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 nahradí dosavadní prolongaci dávek pěstounské péče a zajistí finanční 

zabezpečení pro studující osoby, které po určitou kvalifikovanou dobu byly svěřené do 

pěstounské či poručenské péče nebo do ústavní výchovy, z důvodu jejich zhoršeného 

ekonomického a sociálního postavení v době zletilosti. 
➢ 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). 

➢ Jednorázový zaopatřovací příspěvek nahradí dosavadní příspěvek při ukončení pěstounské 

péče a ve shodné výši (25 tis. Kč) bude náležet též osobám odcházejícím po zletilosti 
z ústavní péče při skončení nezaopatřenosti (při splnění dalších zákonných podmínek, 

zejm. trvání kvalifikovaní doby náhradní péče). 
 

Omezení umísťování dětí do dětských domovů do 3 let ze sociálních důvodů.   

➢ V dětských domovech pro děti do 3 let jsou poskytovány zdravotní služby a zabezpečení 

pouze dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje lůžkovou péči 
➢ Snížení počtu dětí do 3, resp. do 4let umístěných v náhradní pobytové péči a péče o tyto 

děti ve vlastních nebo náhradních rodinách (deinstitucionalizace péče) 
➢ Snížení negativních důsledků náhradní pobytové péče (institucionalizace) na děti do 3 let 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Pokud by stát 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. 
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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 I. Tato varianta předpokládá pouhé finanční navýšení státního příspěvku pro 

zřizovatele ZDVOP, bez dalších dílčích úprav ustanovení zákona, které se týkají 

fungování ZDVOP, právních titulů umisťování dětí do zařízení atd. 

➢ Varianta II. předpokládá nejen navýšení státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP, 

ale také 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 pomoc. 

 
2.2 Dávky pěstounské péče 

 
➢ Varianta 0 - současný stav. V případě nulové varianty bude zachován stávající stav a 

výše dávek pěstounské péče. 
 

➢ Varianta I. – 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.  
 

➢ Varianta II. - 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 
 

2.3 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (SPVPP) a dohody o výkonu pěstounské 

péče  
 

➢ Varianta 0 – zachování stávajícího stavu. SPVPP ve výši 48 000 Kč za 1 doprovázenou 

pěstounskou rodinu, žádné změny u dohod o výkonu pěstounské péče. 
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➢ Varianta I. - zvýšení SPVPP. Zvýšení částky SPVPP bez dalšího. 
 
➢ Varianta II. - zvýšení SPVPP a současně provedení dílčích změn v oblasti dohod o 

výkonu pěstounské péče a jiných mechanismů proti duplicitním čerpání SPVPP.  
 

2.4 Zaopatření mladých dospělých odcházejících z náhradní péče 
 

➢ Varianta 0 – zachování stávajícího stavu. Zletilé nezaopatřené osoby, které byly 

v pěstounské či poručenské péči, budou mít nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a 

bývalí pěstouni či poručníci na odměnu pěstouna za předpokladu, že bývalí schovanci a 

bývalí pěstouni či poručníci budou „vést společnou domácnost“, po dobu trvání 

nezaopatřenosti (studia). Mladí dospělí, kteří zletí v ústavním školském zařízení, nebudou 
mít po odchodu ze zařízení nárok na žádné speciální dávky (vyjma dávek státní sociální 

podpory a hmotné nouze). Po dobu studia mají možnost (ovšem nikoli zákonný nárok) na 

setrvání v zařízení na základě smlouvy. 
 

➢ Varianta I. zavedení jednotného systému finančního zaopatření mladých dospělých 

odcházejících z pěstounské a ústavní péče, vyjma těch osob, které zůstanou 

v ústavním zařízení na tzv. dobrovolném pobytu na základě smlouvy po dobu 

nezaopatřenosti 
 

➢ Varianta II. zavedení jednotného systému finančního zaopatření mladých dospělých 

odcházejících z pěstounské a ústavní péče, včetně těch osob, které zůstanou 

v ústavním zařízení na tzv. dobrovolném pobytu na základě smlouvy po dobu 

nezaopatřenosti. Rozdíl oproti variantě I. je v nároku na opakovaný zaopatřovací 

příspěvek i pro zletilé nezaopatřené osoby, které zůstávají na základě smlouvy po dobu 
studia v ústavním zařízení. V případě této varianty by bylo nutné v příslušných předpisech 

v gesci MŠMT specifikovat výši úhrady za služby poskytované zařízením, které by zletilá 

osoba pobývající v zařízení hradila ze zmíněného zaopatřovacího příspěvku či jiných 

příjmů.  
 

 
2.5 Omezení umisťování dětí do náhradní pobytové péče ze sociálních důvodů 

 
➢ Varianta 0: zachování stávajícího stavu. Zůstanou zachovány podmínky umisťování 

dětí do tří let věku do náhradní pobytové péče, a to i ze sociálních důvodů. Nedojde ke 

snížení nákladů na péči o tyto děti. 
 

➢ Varianta I.: děti umístěné ze sociálních důvodů zůstávají v péči rodičů s podporou 
sociální práce a sociálních služeb. Děti umístěné do dětských domovů pro děti do tří let 

věku ze sociálních důvodů zůstávají ve vlastních rodinách, těmto rodinám je poskytnuta 

podpora stávajících služeb veřejné správy a sociálních služeb, zejména sociálně-
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aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS) a služba rané péče. Do náhradní pobytové 

péče jsou nadále umisťovány děti ze zdravotních a zdravotně-sociálních důvodů.  

 
➢ Varianta II.: děti umístěné ze sociálních důvodů budou z části v péči rodičů a z části 

v náhradní rodinné péči. Děti umístěné do dětských domovů pro děti do tří let věku ze 

sociálních důvodů zůstávají ve vlastních rodinách nebo jsou umisťovány do rodin 

náhradních (pěstounská péče a osvojení), všem rodinám těchto dětí je poskytnuta podpora 

stávajících služeb veřejné správy a sociálních služeb, zejména sociálně-aktivizační služba 

pro rodiny s dětmi (SAS) a služba rané péče. Do náhradní pobytové péče jsou nadále 

umisťovány děti ze zdravotních a zdravotně-sociálních důvodů.  
 

➢ Varianta III.: děti umístěné ze sociálních důvodů a polovina dětí umístěných ze 

zdravotně sociálních důvodů jsou doma nebo v NRP. Děti umístěné do dětských 

domovů pro děti do tří let věku ze sociálních důvodů a část dětí umístěných do dětských 

domovů pro děti do tří let věku ze zdravotně-sociálních důvodů zůstávají ve vlastních 

rodinách nebo jsou umisťovány do rodin náhradních (pěstounská péče a osvojení), všem 

rodinám těchto dětí je poskytnuta podpora stávajících služeb veřejné správy a sociálních 

služeb, zejména sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS) a služba rané péče. 

Do náhradní pobytové péče jsou nadále umisťovány děti ze zdravotních a částečně děti ze 

zdravotně-sociálních důvodů.  

 
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 a přínosy dle jednotlivých oblastí a variant 

3.2.1 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

➢ Varianta 0 
Lze očekávat pokles nákladů na financování činnosti zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, neboť řada zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebude 

schopna za stávajících finančních podmínek nadále pokračovat v zajišťování péče o 

ohrožené děti. V důsledku toho pak mohou významně stoupnout jiné náklady státu, 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. Nulová varianta není 
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spojena s žádnými přínosy. Povede k zakonzervování a postupné eskalaci stávajících 

problémů a k destabilizaci systému sociálně-právní ochrany dětí. 
 
➢ Varianta I: 

Varianta I. by sice částečně vyřešila nedostatečné financování ZDVOP, avšak pouhé 

navýšení státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP by neodstranilo současnou 

nepřehlednost právní úpravy, jejíž aplikace a výklad je pro adresáty zákona značně 

obtížný a nevyřešilo by se plánování kapacit s ohledem na vyhodnocení potřebnosti 

jednotlivých krajů. 

➢ Varianta II. 

Varianta II. přináší racionalizaci a zpřehlednění právní úpravy ZDVOP, postavení najisto 

právních titulů pro umístění dítěte v zařízení, včetně maximálních dob trvání pobytu v 

zařízení, zefektivnění financování ZDVOP, včetně navýšení státního příspěvku pro 

zřizovatele zařízení z 22 800 Kč na 30 000 Kč za dítě/měsíc, včetně úpravy krácení 

státního příspěvku za pobyt dítěte mimo zařízení. Povede ke stabilizaci činnosti zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc a k zachování potřebné kapacity této krizové péče 

pro ohrožené děti. 

 

3.2.2 Dávky pěstounské péče 
 

➢ Varianta 0 – současný stav  
Tato varianta nepovede primárně ke zvýšení nákladů na dávky pěstounské péče, avšak 

díky nenavýšení pěstounských dávek, resp. odměny pěstounů, bude pokračovat stávající 

trend ukončování činnosti přechodných pěstounů z finančních důvodů, nebudou přibývat 

noví žadatelé ochotní pečovat o děti jak v přechodné, tak dlouhodobé pěstounské péči, 

zejména o vícečetné sourozenecké skupiny dětí a děti zdravotně hendikepované. Tím 

pádem bude více dětí umisťováno do institucionální péče, která je pro děti prokazatelně 

horším řešením než péče rodinného typu, a je také pro stát o mnoho dražší.12 
 

➢ Varianta I. - 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 tím sice odlivu přechodných pěstounů a nutnosti svěřovat děti 

do ústavních zařízení, nedošlo by však k podpoře a rozvoji dlouhodobé pěstounské péče 

pro ty skupiny dětí, které jsou již nyní těžko umístitelné. Častěji by tak nastávaly situace, 

které můžeme pozorovat čas od času již nyní, kdy se sice děti podaří umístit do přechodné 

pěstounské péče, avšak po uplynutí zákonem stanovené maximální doby trávní této formy 

péče není nalezeno vhodné řešení pro dítě ve formě dlouhodobé pěstounské péče a dítě 

buď musí odejít do ústavního zařízení, nebo si toto dítě přechodní pěstouni nechají v péči 

a změní se tak na dlouhodobé pěstouny. 
 

12 Např. Analýza financování systému péče o ohrožené dětí v ČR, MPSV, 2018 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL3R4)



46 
 

 
➢ Varianta II. - 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 předpokládáno nejen zvýšení finančního ohodnocení pro přechodné pěstouny, 

včetně zvýšení odměny pěstouna 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 pěstouna při péči o 

dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. (lehká závislost), příp. navýšení 

odměny při péči o více hendikepovaných dětí. Jde o motivační prvek a ohodnocení 

prokazatelně náročnější péče o tyto skupiny dětí. Rovněž je navrhováno zvýšení odměny 

při péči o 2 děti v dlouhodobé pěstounské péči, což je rovněž motivační prvek k přijímání 

více dětí do pěstounské péče, zejména sourozenců. Tato varianta znamená navýšení 

objemu vyplacených dávek-odměn pěstouna, avšak ve svém důsledku, zejména ve spojení 

s navrhovaným omezením možnosti umisťovat děti do dětských domovů pro děti do 3 

z jiných než zdravotních důvodů, povede postupně k úspoře finančních prostředků 

vynakládaných na péči o ohrožené děti, o které je třeba se postarat v náhradním prostředí. 
Varianta neznamená zvýšení administrativní zátěže pro orgány sociálně-právní ochrany 

dětí ani zaměstnance Úřadu práce ČR. 

 

3.2.3 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

➢ Varianta 0 – zachování stávajícího stavu  

Nenavýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro doprovázející subjekty 

(pověřené osoby či úřady) neumožní adekvátně reagovat na potřeby pěstounů a jim 

svěřených dětí a řada doprovázejících organizací bude muset ukončit svoji činnost, jelikož 

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). 
 

➢ Varianta I. - Zvýšení částky SPVPP bez dalšího. Touto variantou by se vyřešilo 

nedostatečné financování služeb pro pěstouny a jim svěřené děti, avšak nereagovalo by se 
na problémy z praxe, které souvisí s přecházením pěstounů mezi doprovázejícími subjekty 

či k duplicitnímu financování ze SPVPP v některých případech, které se čas od času díky 

selhávajícímu legislativnímu nastavení vyskytují. Rovněž by to také znamenalo čisté 

navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu o cca 136 mil. Kč za rok bez žádných 

úsporných mechanismů a povinnosti případné nevyčerpané částky vracet. Tato varianta by 

také neulehčila administrativu Úřadu práce ČR spojenou s rozhodováním o SPVPP. 
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➢ Varianta II. - zvýšení SPVPP a současně provedení dílčích změn v oblasti dohod o 

výkonu pěstounské péče a jiných oblastí souvisejících se SPVPP. 

Tato varianta povede ke stabilizaci odborných služeb pro pěstouny a jim svěřené děti, 

jelikož doprovázející subjekty získají stabilní financování na pokrytí jak odborných služeb 

pro pěstouny, tak mezd a platů zaměstnanců, zejména klíčových sociálních pracovníků, 

kteří přímo pracují s pěstounskými rodinami. Zároveň však díky změnám v možnostech 

výměny doprovázejícího subjektu (navrhováno podobně jako u zdravotních pojišťoven, 

kdy bude zavedena možnost změnit doprovázející organizaci či úřad pouze k 1.1. nebo 
1.7.) dojde ke snížení administrativní zátěže jak pro samotné doprovázející subjekty, tak 

pro Úřad práce ČR, který o nároku na SPVPP a jeho změnách rozhoduje, ale také nebude 

docházet k duplicitnímu čerpání SPVPP na tutéž pěstounskou rodinu více subjekty, tedy 

dojde k finančním úsporám.  
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3.2.4 Zaopatřovací příspěvek 

➢ 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 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, případně pokud s nimi 
ústavní zařízení odmítne uzavřít smlouvu o dalším pobytu, ocitají se i přesto, že řádně 

studují, bez finančních prostředků. Zdánlivě obdobná situace bude zachována též u 

mladých dospělých vyrůstajících v pěstounské péči. Mladí dospělí po ukončení 

pěstounské péče zletilostí jsou 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. Pokud by se tedy mladí dospělí rozhodli 
z pěstounské rodiny odejít, případně pokud by pěstounská rodina již dále nechtěla 

s mladým dospělým, který i nadále studuje, sdílet společnou domácnost, ocitnou se tito 

mladí dospělí při svém studiu bez finančních prostředků. Nadále pak zůstane zachován 

stávající rozdílný přístup k dětem, které se do zletilosti nacházely v pěstounské péči a v 

péči ústavní při ukončení této péče, kdy jen dětem v pěstounské péči je za současné právní 

situace zaručen nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče. Zároveň bud zachován 

rozdílný přístup při úhradě nákladů na potřeby mladých dospělých dále žijících na základě 

smlouvy v ústavním zařízen a v domácnostech bývalých pěstounů, kdy děti žijící 

v domácnostech pěstounů mají nárok na hrazení dávky pěstounské péče příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte a bývalí pěstouni pak na dávku odměna pěstouna, zatím co mladí 

dospělí žijící v ústavním zařízení nemají nárok na příjem finančních prostředků a budou 

dále odkázáni na prostředky, které jim poskytne ústavní zařízení. Zásadní riziko spojené 

s touto variantou lze spatřovat v zákoně vynucovaném soužití mladého dospělého člověka, 

který má zájem i nadále studovat, s osobami (ať již v ústavním zařízení nebo v rodině 

pěstounů), ke kterým jej neváží žádné příbuzenské vztahy. Další příprava na budoucí 

povolání tak může být ovlivněna též faktory, které s přípravou na budoucí povolání 

nesouvisí (podmínky stanovené domovním řádem ústavního zařízení nebo bývalé 

pěstounské rodiny). Pokud by tedy mladý dospělý, který se chce nadále připravovat na své 

budoucí povolání, rozhodl studovat, avšak již dále nežít ve společné domácnosti 

s bývalými pěstouny nebo v ústavním zařízení, nebude mít na rozdíl od mladých 

dospělých, kteří budou nadále žít v původním prostředí, nárok na finanční zajištění.   
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➢ Varianta I. zavedení jednotného systému finančního zaopatření mladých dospělých 

odcházejících z pěstounské a ústavní péče, vyjma těch osob, které zůstanou v 

ústavním zařízení na tzv. dobrovolném pobytu na základě smlouvy po dobu 

nezaopatřenosti 

Cílem 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 a bude přispívat na úhradu nákladů za 

domácnost nebo zda bude bydlet na internátu, koleji či si najde jiné bydlení. V případě 

mladých dospělých odcházejících z ústavní péče jim bude umožněno v zařízení na základě 

smlouvy zůstat a bude jim nadále poskytováno plné přímé zaopatření ze strany ústavního 

zařízení nebo budou mít možnost ze zařízení odejít a po dobu trvání nezaopatřenosti 

pobírat zaopatřovací příspěvek. Varianta počítá s kontrolními mechanismy proti 

případnému zneužívání dávek a nastavením systému pomoci a podpory v součinnosti se 

sociálními pracovníky – sociálními kurátory na obcích (povinné uzavírání individuálního 

plánu). 

Přínosem pro mladého dospělého tato varianta přináší možnost, vzhledem k jeho plné 

svéprávnosti, vykonávat svá práva a plnit své povinnosti. Možnost dalšího studia nebude 

omezena ohledy na existenci závazků vůči třetím osobám (ústavní zařízení, bývalí 

pěstouni), případně zasahováním těchto třetích osob do rozhodování mladých dospělých, 

podmíněné (vynucené) možností finanční podpory ze strany státu. Mladý dospělý, který 

dosáhl zletilosti v ústavním zařízení, si tak bude moci sám zvážit, zda je pro něj 

výhodnější nabídka tohoto ústavní zařízení (zajištění stravy, ubytování, nákladů spojených 

se studiem, případně kapesného), spojená s nutností dodržování provozního řádu zařízení, 

nebo zda je pro něj výhodnější osamostatnění se a zajištění financování svého studijního 

života z prostředků zaopatřovacího příspěvku.  

Pokud se týká mladých dospělých, kteří byli do své zletilosti svěřeni do pěstounské péče, 

lze zde spatřovat přínos opět v souvislosti se svou plnou svéprávností vykonávat svá práva 

a plnit své povinnosti, tedy s tím souvisejícím samostatným rozhodováním se o dalším 

směřování svého života. Mladí dospělí tak již nebudou finančně závislí na rodině 

bývalých pěstounů, se kterými je nepojí žádné příbuzenské vztahy. Rizika lze spatřovat 

jak ve zhoršení postavení bývalých pěstounů, kteří již nebudou mít nárok na příjem dávky 

odměna pěstouna, v rámci níž jim bylo hrazeno též sociální a zdravotní pojištění, tak též 

ve snížení finanční částky, jež je určena na podporu pobytu mladého dospělého v rodině, 

kdy v dosavadním systému je tento pobyt podpořen částkou 18 600 Kč měsíčně (12 000 
Kč jako odměna pěstouna vyplácená bývalým pěstounům, 6 600 Kč jako příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte vyplácený mladému dospělému), zatím co nyní bude tvořit měsíční 

dávková částka opakovaného zaopatřovacího příspěvku 15 000 Kč, a to vyplacených 

přímo mladému dospělému. Může tedy dojít k situaci, kdy již pro bývalé pěstouny nebude 

finančně výhodné dále ubytovávat mladého dospělého ve své domácnosti 
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➢ Varianta II. zavedení jednotného systému finančního zaopatření mladých dospělých 

odcházejících z pěstounské a ústavní péče, včetně těch osob, které zůstanou v 

ústavním zařízení na tzv. dobrovolném pobytu na základě smlouvy po dobu 

nezaopatřenosti.  

Rozdíl oproti variantě I. je v nároku na opakovaný zaopatřovací příspěvek i pro zletilé 

nezaopatřené osoby, které zůstávají na základě smlouvy po dobu studia v ústavním 

zařízení. Dle statistických výkazů MŠMT pobývalo ve školním roce 2018/2019 na 

základě smlouvy o pobytu ve školských ústavních zařízeních 463 osob. V případě zvolení 

této varianty by bylo nutné v příslušných předpisech v gesci MŠMT specifikovat výši 

úhrady za služby poskytované zařízením, které by zletilá osoba pobývající v zařízení 

hradila ze zmíněného zaopatřovacího příspěvku či jiných příjmů. Přínosem této varianty 

je, že by došlo k posílení nezávislosti této osoby na zařízení a zajištění možností nakládat 

s vlastními finančními prostředky. Jako rizikové se však pro mladého dospělého může 

jevit snížení finančních prostředků státu vynakládaných na pokrytí jeho potřeb. 
 

3.2.5 Omezení umisťování dětí do náhradní pobytové péče ze sociálních důvodů 

 
➢ Varianta 0: zachování stávajícího stavu 

V pobytové péči dětských domovů pro děti do tří let věku zůstávají všechny děti (cca 900 

dětí), a to i děti umístěné ze sociálních důvodů. Náklady na pobyt těchto dětí tvoří cca 54 

mil. Kč/měsíc. Tato varianta je minimálně přínosná a nadále obnáší rizika plynoucí 

z institucionalizace dětí nejmladšího věku. Děti, které setrvávají v pobytové péči, jsou 

nadále vystaveny riziku deprivace s četnými dopady do jejich psychického, emočního a 

rozumového vývoje. Dětem umístěným ze sociálních důvodů je zajišťována péče 
zdravotním personálem. Nejsou naplněna práva dětí plynoucí z Úmluvy o právech dítěte a 

dalších  
 

➢ Varianta I.: děti umístěné ze sociálních důvodů zůstávají v péči rodičů s podporou 
sociální práce a sociálních služeb 
Děti umístěné do dětských domovů pro děti do tří let věku ze sociálních důvodů zůstávají ve 

vlastních rodinách, těmto rodinám je poskytnuta podpora stávajících služeb veřejné správy a 

sociálních služeb, zejména sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS) a služba rané 

péče. Náklady na péči o jedno dítě tvoří cca 3 624 Kč/měsíc. Děti nejsou vystaveny riziku 

deprivace a je zachována jejich vazba s rodiči. U těchto dětí je snížena pravděpodobnost následků 

institucionalizace (i v případě, že by šlo o návrat do rodinného prostředí z ústavní péče) a tím je 

zvýšena kvalita života. Rodiče dětí mají možnost naplnit své právo na péči o děti a zejména 

zachovat osobní vazbu k dítěti. Děti zůstávají součástí sourozeneckých skupin a širší rodiny. 

V případě potřeby je rodičům zajištěna podpora prostřednictvím služeb veřejné správy a sociálních 

služby, např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) nebo služby rané péče. Rodiče 

mají možnost dále rozvíjet své kompetence a potřeby dětí tak mohou být naplněny ve vyšší míře, 

než při pobytu v ústavní péči. Tato varianta vzhledem k počtu dětí neklade zvýšené nároky na 

zajištění služeb veřejné správy, protože práce s dítětem umístěným v pobytové péči a jeho rodinou 

je již nyní úkolem pracovníků veřejné správy. Pokud jde o navýšení kapacit sociálních služeb, 
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nepředpokládá se prudký nárůst vzhledem k rozprostření dětí napříč ČR a jednotlivými 

poskytovateli služeb a vzhledem k tomu, že řada rodin již je klientem některé ze služeb. 

 
➢ Varianta II.: děti umístěné ze sociálních důvodů budou z části v péči rodičů a z části 

v náhradní rodinné péči 

Děti umístěné do dětských domovů pro děti do tří let věku ze sociálních důvodů jsou 

z části v péči vlastních rodičů a z části jsou umístěny do náhradní rodinné péče. Tyto děti 

mají zachováno základní právo na život ve vlastní rodině, ve vlastní i náhradní rodině je 

možné rozvíjet vazbu s vlastními rodiči, děti jsou uchráněny před negativními dopady 

kolektivní péče. Rodiče mají možnost posilovat své kompetence s podporou 
veřejnosprávních a sociálních služeb, nedochází k rozpadu rodin, mezi dětmi v náhradních 
rodinách a jejich vlastními rodiči je zachován úzký kontakt. V rodinném prostředí nejsou 

děti ohroženy následky institucionalizace, resp. v tomto prostředí s odbornou podporou je 
možné následky případné předchozí institucionalizace zmírnit. Pravděpodobnost umístění 

těchto dětí do náhradních rodin je ovlivněna nízkým věkem dětí a také další podporou 

náhradní rodinné péče vyplývající z navrhované novelizace tohoto zákona. Zároveň lze 

předpokládat i to, že by byly služby veřejné správy i sociální služby poskytovány i dětem 

umístěným v náhradních rodinách a vlastním rodičům těchto dětí. Celkové náklady za 

podporu dětí ve vlastních a náhradních rodinách by tvořily cca 4 mil. Kč/měsíc. 
 
➢ Varianta III.: děti umístěné ze sociálních důvodů a polovina dětí umístěných ze 

zdravotně sociálních důvodů jsou doma nebo v NRP 
V této variantě bude individuální péče ve vlastní nebo náhradní rodině dopřána jednak 

dětem umístěným do dětských domovů pro děti do tří let věku ze sociálních důvodů, ale 

také minimálně polovině dětí umístěných do dětských domovů pro děti do tří let z důvodů 

zdravotně sociálních. Individuální přístup umožní zohlednění speciálních potřeb dětí, 

pokud jde o jejich zdravotní stav, a tedy významným způsobem přispěje ke zvýšení 

kvality jejich života. Děti se specifickými potřebami v oblasti zdraví patří mezi cílovou 
skupinu dětí, které se nedaří do náhradní rodinné péči v dostatečné míře umisťovat.13  

 

4  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 

nebude mít finanční dopad na státní rozpočet oproti roku 2018 či 2019, jelikož díky zvýšení 

státního příspěvku nebude nutné dofinancovávat zařízení mimořádnými dotačními tituly. Při 

stejném počtu kapacit zařízení a využitelnosti (obsazenosti) ZDVOP jako v roce 2019 by po 
zvýšení státního příspěvku na 30 000 Kč měsíčně za dítě činil náklad na státní příspěvek pro 
zřizovatele ZDVOP celkem cca 154 500 000 Kč/rok. Stávající náklady jsou cca 120 000 000 

 
13 Analýza potřeb rodin pečujících o děti se specifickými potřebami, www.pravonadetstvi.cz 
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Kč bez mimořádné dotace pro ZDVOP, při započítání mimořádné dotace jde o cca 

200 000 000 Kč.  
 
➢ Zvýšení odměny pro přechodné pěstouny: 

Přechodných pěstounů pobírajících odměnu pěstouna bylo dle statistik Generálního ředitelství 

Úřadu práce ČR k listopadu 2019 celkem 605. Na odměně pěstouna je tedy vypláceno cca 

145 200 000 Kč/rok (605 PPPD x 20 000 Kč x 12 měsíců). Bylo zvažováno více možností pro 

zvýšení odměny přechodným pěstounům, jejich finanční dopad by byl zhruba stejný, avšak 

jako administrativně jednodušší varianta byla zvolena varianta zvýšení odměny pěstouna při 

péči o 1 dítě nebo žádné dítě v době po předání a „pohotovosti“ na přijetí dalšího dítěte (jde o 

nejvíce časté varianty, kdy přechodný pěstoun pečuje o dítě cca 9-10 měsíců v roce) na 27 
000 Kč měsíčně s případným navýšením odměny při péči o každé další dítě o 6 000 Kč a 

rovněž navýšením odměny v případě dětí závislých na péči jiné osoby. Při poměru 

vycházejících z dosavadní praxe by 80 % přechodných pěstounů mělo základní výši odměny 

pěstouna 27 000 Kč a 20% má odměnu 31 000 Kč, resp. 33 000 Kč = nárůst finančních 

dopadů cca 58 080 000 Kč (+ povinné odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení). 
Cílem předkládané úpravy je nárůst počtu přechodných pěstounů, lze tedy odhadovat, že 

finanční dopad bude vyšší úměrně se zvýšením počtu přechodných pěstounů.  

 

➢ Příspěvek při převzetí dítěte 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 pro dlouhodobé pěstouny při péči o dítě ve stupni závislosti I. 

(lehká závislost) a při péči o 2 děti 
Navrhováno je zvýšení odměny dlouhodobých pěstounů pečujících o děti se stupněm 

závislosti na péči jiné osoby ve stupni I. ze současných 12 000 Kč na 16 000 Kč měsíčně. Dle 

údajů ohledně příspěvku na péči jde cca o 400 dětí, resp. osob pečujících, u kterých by došlo 

ke zvýšení odměny – finanční dopad tak činí cca 19 200 000 Kč/rok + zákonné odvody. Dále 

je navrženo zvýšení odměny pěstouna při péči o 2 děti ze stávajících 18 000 Kč na 20 000 Kč 

měsíčně. Dle statistických výkazů MPSV jde o 1 974 rodin, finanční dopad tak činí 47 376 

000 Kč/rok + zákonné odvody. Celkový odhad finančních dopadů u zvýšení odměn některým 

dlouhodobým pěstounů činí 66 576 000 Kč/rok. Zvolená varianta neznamená administrativní 

zatížení Úřadu práce ČR. 
 

➢ Navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče  

Navýšení o 1 000 Kč měsíčně, tedy na 5 000 Kč za měsíc (60 000 Kč za rok), zároveň bude 

zakotvena povinnost vracet nevyčerpané částky SPVPP do státního rozpočtu a bude zpřísněna 

možnost měnit doprovázející subjekt během roku - tím pádem bude omezena možnost čerpat 

SPVPP i za měsíce, kdy dohoda netrvala (stávající § 47d odst. 6 ZSPOD – vrací se poměrná 

část jen v případě, že dohoda o výkonu pěstounské péče trvala méně než 6 měsíců).  
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Pokud bychom brali čisté navýšení SPVPP, bude dopad na SR 138 336 000 Kč/rok (počet 

dohod k 20. 12. 2019 činí 11 528).  Avšak díky zavedení povinnosti vracet nevyčerpané 

prostředky a omezené možnosti měnit doprovázející subjekt, bude reálně dopad na SR nižší – 
hrubý odhad je 70 mil. Kč za rok. 

 
➢ Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé odcházející z náhradní péče 
Dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte v kategorii 18-26 let pobírá v současnosti 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 1 000 mladých dospělých, kteří 

budou po skončení ústavní péče studovat a bydlet mimo ústav (např. na internátu, na koleji či 

ve spolubydlení) – počítáno úměrně dle dětí z pěstounské péče - což je dohromady cca 3 400 

osob příjemců zaopatřovacího příspěvku. V případě výše dávky 15 000 Kč měsíčně by bylo 

vypláceno na zaopatření mladých dospělých z náhradní péče cca 51 mil. Kč měsíčně. Na 
úhradu těchto nákladů budou použity prostředky z uspořených pěstounských dávek, na které 

přiznáním zaopatřovacího příspěvku zanikne nárok. Po odečtu úspor z dávek pěstounské péče, 
včetně odvodů za bývalé pěstouny (- 49,8 mil. Kč) činí finanční dopad cca 1,2 mil. Kč/měsíc 

x 12 = 14,4 mil. Kč/rok. Podmínkou pro nárok na zaopatřovací příspěvek je vypracování a 

pravidelná aktualizace individuálního plánu mladého dospělého se sociálním pracovníkem 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností – sociálním kurátorem. Vzhledem k počtu 

příjemců uvedené dávky na celou ČR a frekvenci aktualizace nebude tvorba individuálních 

plánů znamenat významnější zatížení sociálních pracovníků na obcích. Tito často již nyní 

s dětmi opouštějícími náhradní péči pracují. 
 
➢ Omezení umisťování dětí do náhradní pobytové péče ze sociálních důvodů 
Při zachování stávajícího stavu jsou náklady na dítě v dětském domově do 3 let věku dítěte 

zhruba 60 000 Kč/měsíc, tj. celkem 54 mil./měsíc při počtu 900 dětí.  
V případě, že děti umístěné ze sociálních důvodů zůstávají v péči rodičů s podporou sociální 

práce a sociálních služeb, tvoří náklady na přímou podporu dítěte v rodině, za předpokladu, že 

by s rodinou pracoval současně sociální pracovník veřejné správy a sociální služby (SAS a 

raná péče), 3 624 Kč/měsíc/dítě. Při celkovém počtu cca 900 dětí v dětských domovech pro 

děti do 3 let věku je min. 1/3 umístěna ze sociálních důvodů, tj. cca 300 dětí, tvoří náklady na 

jejich pobyt v dětském domově pro děti do tří let věku 18 mil. Kč měsíčně a v případě jejich 

setrvání doma tvoří cca 1 mil. Kč (1 087 200 Kč/měsíc). V této variantě by tak mohlo dojít 

k celkové úspoře 17 mil. Kč/měsíc, 204 mil. Kč/rok.  
Pokud by děti umístěné do dětského domova pro děti do tří let věku ze sociálních důvodů 

byly z části v péči rodičů a z části v náhradní rodinné péči, tj. 150 dětí v náhradní rodinné 

péči, tvořily by náklady na péči o tyto děti cca 20 000 Kč/dítě/měsíc, tj. celkem 3 mil. 

Kč/měsíc. Druhá polovina těchto dětí by setrvala v rodině s podporou sociální práce a 

sociálních služeb a sociální práce a sociální služby by byly poskytovány i dětem v náhradních 

rodinách, případně vlastním rodičů dětí v náhradních rodinách. Náklady by tvořily cca 1 mil. 

Kč/měsíc – celkové náklady na péči o děti mimo zařízení by byly cca 4 mil. Kč/měsíc. Došlo 

by k úspoře cca 14 mil. Kč/měsíc, 168 mil. Kč/rok. 
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V případě, že by děti umístěné ze sociálních důvodů a polovina dětí umístěných ze zdravotně 

sociálních důvodů v dětském domově pro děti do tří let věku byly v péči vlastních nebo 

náhradních rodičů, tj. celkem by šlo o 450 dětí mimo pobytovou péči, tvořily by náklady na 

péči o tyto děti cca 4,6 mil. Kč/měsíc. Ve srovnání s náklady na péči o tyto děti v pobytové 

službě dětského domova pro děti do tří let věku (27 mil. Kč/měsíc) by došlo k úspoře 22, 4 

mil. Kč. 
 
Celkové náklady u varianty II., kdy by děti umístěné do dětského domova pro děti do tří let 

věku ze zdravotních a zdravotně-sociálních důvodů zůstávaly v péči zařízení a děti umístěné 

ze sociálních důvodů by byly v péči vlastní nebo náhradní rodiny s příslušnou odbornou 

podporou, by byly 36 mil. Kč/měsíc na pobyt dětí ze zdravotních a zdravotně sociálních 

důvodů a 4 mil. Kč náklady na veřejnosprávní a sociální služby na podporu dětí ve vlastních 

rodinách a na pobyt dětí v rodinách náhradních. Celkově by se jednalo o náklady 40 mil. 
Kč/měsíc, tedy oproti nákladům, kdy by všechny děti setrvaly v zařízení, se jedná o úsporu 14 
mil. Kč/měsíc 
V případě volby varianty III., kdy by děti umístěné do dětských domovů pro děti do tří let 

věku ze sociálních důvodů byly v rodinách s podporou veřejnosprávní nebo sociální služby 

nebo v náhradních rodinách a polovina dětí umístěných z důvodů zdravotně-sociálních by 

byla v náhradních rodinách, by celkové náklady na pobytovou péči dětí, které by setrvaly 

v zařízení, tvořily 27 mil. Kč/měsíc a náklady na veřejnosprávní a sociální služby a náhradní 

rodinnou péči u dětí, které by byly ve vlastních nebo náhradních rodinách, by tvořily 4,6 mil. 

Kč/měsíc. Celková úspora by oproti nákladům na pobyt všech dětí v zařízení byla 22,4 mil. 

Kč/měsíc. 
 
 Je třeba doplnit, že náklady na pobyt dětí v dětských domovech pro děti do 3 let věku jsou 
vymezeny dle kapacity, nikoliv počtu dětí. Tj. s ubývajícím počtem dětí se náklady na péči o 

jedno dítě zvyšují (až do výše 200 000 Kč/dítě/měsíc Lumos, 2019). Rozhodnutí o tom, jak 

budou tyto kapacity využity nebo rozhodnutí o jejich snížení je v gesci Ministerstva 
zdravotnictví, resp. jednotlivých zřizovatelů, nejčastěji krajů. 
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5. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

K vyhodnocení variant docházelo na základě několika kritérií, kdy nejvyšší počet plusových 

hodnot značí nejvýhodnější variantu.  

 

Tab. č. 27. Omezení umisťování dětí ze sociálních důvodů do náhradní pobytové péče 

Omezení umisťování dětí ze sociálních důvodů do náhradní pobytové péče 

 Varianta 
0 

Varianta I Varianta II Varianta III 

(sociálně-zdravotní) 

Dopad na 
státní 

rozpočet 

Přímé 

náklady 
-- + ++ +++ 

Nepřímé 

náklady 
-- + ++ ++ 

Administrativní 

náročnost 
- + + + 

Stabilita systému -- ++ +++ +++ 

Efektivita a 
adresnost využívání 

alokovaných zdrojů 

-- + ++ +++ 

Omezení umisťování 
dětí ze sociálních 

důvodů 

-- ++ +++ +++ 

vyčíslení nákladů 
veřejných rozpočtů 

 Úspora 17 

mil. 
Kč/měsíc 

Úspora 14 mil. 

Kč/měsíc 

Pozn.: podpora 
dětí ve vlastních a 

náhradních 

rodinách) 

Úspora 22,4 mil. Kč/měsíc 

Pozn.: děti umístěné ze 

sociálních důvodů a polovina 
dětí umístěných ze zdravotně-
sociálních důvodů (péče ve 

vlastní rodině nebo v náhradní 

rodině). 
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Tab. č. 28. Systémová podpora mladých dospělých  

Systémová podpora mladých dospělých 

 Varianta 0 Varianta I Varianta II 

Dopad na 
státní 

rozpočet 

Přímé 

náklady 
-- + + 

Nepřímé 

náklady 
-- + + 

Administrativní 

náročnost 
- + + 

Stabilita systému -- +++ ++ 

Efektivita a 
adresnost využívání 

alokovaných zdrojů 

-- + ++ 

Systémová podpora 

mladých dospělých  
-- ++ +++ 

vyčíslení nákladů 
veřejných rozpočtů 

1,2 mil. Kč/ měsíčně, 14,4 mil. Kč/ročně.  

Na úhradu nákladů budou použity prostředky z 

uspořených pěstounských dávek, na které 

přiznáním zaopatřovacího příspěvku zanikne 

nárok. Po odečtu úspor z dávek pěstounské péče, 

včetně odvodů za bývalé pěstouny (- 49,8 mil. Kč) 

Náklady jsou pro obě varianty stejné, jelikož 

dochází pouze k přesunu peněz mezi různými 

oblastmi. 

zaopatřovací příspěvek 

v případě, že by pobírali 

i mladí dospělí, kteří 

zůstanou na smlouvu po 

zletilosti v ústavních 

zařízeních = náklady na 

SR = 86 400 000 Kč 
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Tab. č. 29. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 Varianta 0 Varianta I Varianta II 

Dopad na 
státní 

rozpočet 

Přímé 

náklady 
-- + ++ 

Nepřímé 

náklady 
-- + ++ 

Administrativní 

náročnost 
- + + 

Stabilita systému -- ++ +++ 

Efektivita a 
adresnost využívání 

alokovaných zdrojů 

-- + ++ 

Dopady na zařízení 

ZDVOP 
-- + ++ 

vyčíslení nákladů 
veřejných rozpočtů 

Zvýšení státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP na 30 000 Kč měsíčně za 

jedno dítě (aktuálně je výše 22 800 Kč). Zvýšení měsíční částky nebude mít 

finanční dopad na státní rozpočet oproti roku 2018 či 2019, jelikož díky 

zvýšení státního příspěvku nebude nutno dofinancovávat zařízení 

mimořádnými dotačními tituly.  

Varianty představují stejné náklady, ale různé zohlednění kvality a přívětivosti 

péče pro děti v krizové situaci.  

 

Tab. č. 30. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

 Varianta 0 Varianta I Varianta II 

Dopad na 
státní 

rozpočet 

Přímé 

náklady 
-- + ++ 

Nepřímé 

náklady 
-- + ++ 

Administrativní 

náročnost 
- + + 

Stabilita systému -- ++ +++ 

Efektivita a 
adresnost využívání 

alokovaných zdrojů 

-- + ++ 

Státní příspěvek na 

výkon pěstounské 

- + ++ 
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péče 

vyčíslení nákladů 
veřejných rozpočtů 

.  Cca 136 mil. 
Kč/ročně 

Cca 70 mil. Kč/rok z důvodu vrácení 

nevyčerpaných prostředků zpět do 

rozpočtu a zavedení opatření proti 

duplicitnímu čerpání 

 

Tab. č. 31. Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu 

Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu 

 Varianta 0 Varianta I Varianta II 

Dopad na 
státní 

rozpočet 

Přímé náklady -- + ++ 

Nepřímé náklady -- + ++ 

Administrativní náročnost - + + 

Stabilita systému -- ++ +++ 

Efektivita a adresnost využívání alokovaných 

zdrojů 
-- + ++ 

Dostatečný počet pěstounů   --- ++ +++ 

Umísťování dětí závislých na péči jiné osoby do 

krátkodobé pěstounské péče 
-- + +++ 

Umísťování dětí závislých na péči jiné osoby do 

dlouhodobé pěstounské péče 
-- + +++ 

vyčíslení nákladů veřejných rozpočtů Na odměně 

přechodného 

pěstouna je  

vypláceno cca 

145 200 000 
Kč/rok (605 

PPPD x 20 000 
Kč x 12 měsíců). 

605 27.000 Kč x 

12 měsíců =  

196 020 000 Kč. 

Vícenáklad oproti 

původnímu stavu 

je 50 820 000 
Kč/rok 

 

130 056 000 
Kč/rok (detailněji 

viz níže) 
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Tab. č. 32. Finanční dopady k tabulce č. 31 – specifikace varianty III. 

Vyčíslení nákladů a finančních dopadů  
 

vyčíslení 

nákladů 

a 
finanční 

dopad 

 

Zvýšení odměny 

pro přechodné 

pěstouny 

Péče o 1 dítě nebo 

žádné dítě v době 

předání a 

„pohotovosti“ na přijetí 

dalšího dítěte 

27 000 
Kč/měsíčně 

 

Cca 58 080 000 Kč + 

zákonné odvody 

 

Péče o každé další 

dítě nebo dítě závislé 

na péči jiné osoby 

27 000 
Kč/měsíčně + 

6000 Kč/ 

měsíčně 

Příspěvek při 

převzetí dítěte pro 

přechodné 

pěstouny 

Jednorázový 

příspěvek při převzetí 

dítěte 

8 000 
Kč/měsíčně 

Cca 5,4 mil Kč/ročně. 

Navýšení odměny 

pro dlouhodobé 

pěstouny při péči o 

dítě ve stupni 

závislosti I. a při 

péči o 2 děti  

Péče o dítě v I. stupni 
závislosti  

16 000 
Kč/měsíčně 

Cca 19 200 000 Kč/ročně 

+ zákonné odvody 

Péče o 2 děti 20 000 
Kč/měsíčně 

Cca 47376000 Kč/ročně + 

zákonné odvody 

 

Jednotlivé varianty 0 sice nezakládají změnu struktury nákladů a víceméně ani vlastní zvýšení 

bezprostředních nákladů, avšak přínosy nemají v podstatě žádné a jsou spojeny s rizikem 
potenciálního nárůstu celkových nákladů státu na systém péče o ohrožené děti (nárůst počtu 

dětí v ústavních zařízeních při odlivu pěstounů a ukončení činnosti některých ZDVOP). Byl 
by tak při zachování současného stavu narušen princip efektivity, účelnosti a hospodárnosti a 

zároveň by všechna negativa současného systému zůstala zachována 

Varianty II. jsou naopak spojeny s významnými přínosy v systému péče o ohrožené děti, 

administrativní zátěž ani finanční dopad významnějšího rázu s ohledem na pozitiva, která 

uvedené varianty přinesou. 

6. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

➢ Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP 
Po vyhodnocení nákladů a přínosů všech variant se jednoznačně doporučuje zvolit variantu II. 

u ZDVOP. Navýšení státního příspěvku umožní zajištění stabilní péče o svěřené děti bez 

nutnosti negarantovaného mimořádného dofinancování. Státní příspěvek je jedním ze zdrojů 

financování činnosti ZDVOP a měl by s ohledem na prioritu svěřování dětí do ZDVOP na 

úkor ústavní péče pokrývat dostatečnou část nákladů na péči o tyto děti. Péče o děti ve 

ZDVOP je více individualizována než péče ústavní a umožňuje tedy lépe reagovat na 
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specifické potřeby dětí. Navýšením státního příspěvku dle navrhované varianty bude 

individuální charakter a náročnost péče ohodnocen výše než je péče o děti v dětském domově. 
 
➢ Odměna pěstouna na přechodnou dobu a odměna pěstouna 
U dávek pěstounské péče doporučujeme zvolit variantu II., neboť se jedná o komplexní 

podporu systému pěstounské péče, kdy dojde k nutnému zvýšení již více jak 8 let 

nevalorizovaných odměn pěstounů v případě pěstounů na přechodnou dobu, kteří též 

z důvodu dosavadní neúnosné situace systém opouští, ale zároveň s tím dojde k podpoře 

dlouhodobých pěstounů, u kterých i zvýšení finančního ohodnocení, a tím podpora při výkonu 

náročnější formy náhradní rodinné péče, může být jedním z kritérií při zvažování péče o děti 

se zdravotním znevýhodněním či o více dětí (např. děti ze sourozeneckých skupin). 
Pěstounská péče na přechodnou dobu je sama o sobě náročnou profesí, která vyžaduje 

vysokou míru flexibility pěstouna a připravenost přijmout kdykoliv dítě s málo 

předvídatelnou škálou potřeb. Pěstouni na přechodnou dobu poskytují osobní péči a podporu 

dětem zpravidla bezprostředně po umístění mimo péči rodičů, tedy jedná se často o děti 

traumatizované, týrané nebo zanedbávané nebo děti matek zneužívajících návykové látky. 

Potřeby dětí a náročnost na péči o ně vychází najevo postupně, a proto klade na pěstouny 

nemalé nároky. Nedílnou součástí této formy péče je také příprava a proces předání dítěte do 

trvalé péče vlastních nebo náhradních rodičů, což je zvláště náročným úkolem vyžadujícím 

dostatečnou osobnostní integritu a stabilitu osoby pěstouna. Z těchto důvodů nelze očekávat, 

že by pěstouni zároveň vykonávali běžné zaměstnání, a je proto nezbytně nutné, aby jim bylo 
garantováno dostatečné materiální zajištění. Stejně tak u dlouhodobých pěstounů je nutné 

dostatečným způsobem zajistit pěstouny v péči o děti s četnými nebo specifickými potřebami, 
neboť tyto děti vyžadují zvláště intenzivní péči z psychického i fyzického hlediska. Přínos pro 

tyto děti, pokud jsou pro ně nalezeni vhodní pěstouni, je neměřitelný ve smyslu rozvoje, 

kterého jsou děti schopny dosáhnout v individuální péči. Z hlediska státního rozpočtu dochází 

k výrazné úspoře nákladů na péči o děti ve srovnání s náklady na náhradní pobytovou péči.  
 
 
➢ Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 
U státního příspěvku na výkon pěstounské péče doporučujeme zvolit též variantu II., neboť 

dojde nejen k nutnému zajištění základního provozu těchto doprovázejících subjektů ať již 

z řad obecních úřad obcí s rozšířenou působností, krajských úřad, obecních úřadů nebo osob 

pověřených výkonem sociálně-právní ochrany dětí, ale dojde zejména ke zvýšení dohledu nad 

hospodařením s těmito prostředky ze státního rozpočtu, jakož i k zavedení dalších prvků 

omezujících možnost zneužití těchto finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že předmětem 

finanční podpory doprovázení pěstounských rodin je zásadně podpora přímé práce s rodinami 
a dětmi, dojde navýšením prostředků v navrhované variantě k navýšení personálních kapacit 

pro přímé doprovázení pěstounů (jedná se běžně o podporu dostupnou 24 hodin denně pro 

případ akutních projevů dětí přijatých do pěstounských rodin, např. v důsledku fetálního 

alkoholového syndromu, děti závislých matek apod.), dále k rozšíření možností odborných 

podpůrných služeb, které náleží pěstounům a jim svěřeným dětem ze zákona (např. 

terapeutické služby), respitních služeb potřebných zejména pro pěstouny pečující o děti 

s postižením, děti se specifickými potřebami a větší počet dětí. Povinnost příjemců příspěvku 
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dokládat přehled čerpání příspěvku za daný rok zároveň poskytne záruku účelného a cíleno 

čerpání ve prospěch pěstounských rodin. Tato varianta povede nepřímo l úspoře prostředků na 

nákup odborných služeb u jiných zdrojů a poskytne potřebnou garanci dostupnosti služeb 

dětem a rodinám. Posílením podpory pěstounských rodin lze očekávat též další nárůst počtu 

pěstounů a tedy i dětí umístěných do pěstounské péče (stejně jaké došlo k výraznému 

navýšení počtu pěstounů poté, co byla novelizací zákona o SPOD podpora formou dohod o 

výkonu pěstounské péče v roce 2013). 
 
➢ Zaopatřovací příspěvek 
U zaopatření mladých dospělých doporučujeme zvolit variantu I., a to vzhledem 
k vyhodnocení dopadů na stabilitu systému zaopatření pro mladé dospělé, kteří si tak budou 

moci sami zvolit, zda uzavřou smlouvu o pobytu s ústavním zařízením, nebo zda přejdou do 

režimu podpory dávkou zaopatřovacího příspěvku. V porovnání se současným stavem tak 
dojde k výrazné aktivizaci mladých dospělých, kdy budou moci volbu způsobu, jakým se 

osamostatní, přizpůsobit vlastním schopnostem a možnostem. Doposud byla vzhledem 

k nastaveným legislativním podmínkám volba výrazně ovlivněna situací ústavního zařízení 

nebo pěstounské rodiny, kde mladý dospělý pobýval. Tím, že setrvání mladého dospělého 

v ústavu nebo pěstounů záviselo pouze na vzájemné dohodě, neexistovala garance podpory po 

celou dobu studia. Vyšší počet mladých dospělých studujících střední, vyšší odborné nebo 

vysoké školy je významným faktorem jejich dalšího profesního uplatnění a nezávislosti na 

systémech státní sociální podpory, tj. lze předpokládat též úsporu v dávkovém systému (tuto 

nelze blíže vyčíslit vzhledem k množství faktorů ovlivňujících přístup mladých lidí ke studiu). 
Mladí dospělí budou mít v navrhované formě podpory zároveň možnost osvojit si dovednosti 

v nalezení a udržení vlastního bydlení, případně přechodného bydlení, a to s garantovanou 
podporou sociálního kurátora v souladu s individuálním plánem mladého dospělého. Jedná se 

o bezpečnější variantu osamostatnění než prosté opuštění náhradní pobytové nebo náhradní 

rodinné péče s jednorázovou finanční podporou. 
 
➢ Omezení umisťování dětí mladších tří let do náhradní pobytové péče 
V řešení situace dětí mladších tří let, které jsou umisťovány do náhradní pobytové péče ze 

sociálních důvodů, je žádoucí dosáhnout varianty I., II. nebo III., tedy neumístění těchto dětí 

do pobytové péče. Vzhledem k tomu, že půjde o regulaci vztahující se k nově umisťovaným 

dětem, bude jejich situace řešena postupně (tedy nepůjde o hromadný přesun dětí z náhradní 

pobytové do náhradní rodinné péče nebo péče rodičů) a v praxi je možné individuálně 

vzhledem ke konkrétní situaci jednotlivých dětí volit vhodnou alternativní formu péče, je 

možné volit volně mezi výše uvedenými variantami (též s ohledem na podmínky v krajích 

apod.). Dopady navrhované úpravy (v jakékoliv z doporučených variant) povedou k naplnění 

individuálních potřeb dětí v rodinné péči, čímž bude možné předcházet negativním dopadům 

institucionalizace (viz výše). Dětem bude umožněno ukotvení v rámci běžné komunity a 

kontinuální podporou rodiny bude dosaženo toho, že děti nebudou přemístěny do dalších typů 

zařízení (ústavní zařízení pro starší děti, pro děti s postižením apod.).  
Kapacita pobytových zařízení pro děti do tří let věku je (již nyní) částečně regulována 

zřizovateli (tedy převážně kraji, částečně obcemi a MZ). Případné snížení počtu 

umisťovaných dětí o 1/3 až ½ bude probíhat postupně tím, že bude omezováno umisťování 
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nejmladších dětí a zároveň budou ze zařízení průběžně odcházet děti starší tří let tak, jak je 

tomu nyní. S ohledem na podobu a umístění zařízení je možné uvažovat například o 

poskytování dalších typů zdravotních nebo zdravotně sociálních služeb,  
Kapacity sociálních a veřejnosprávních služeb budou navýšeny podle možností a potřeb 

jednotlivých krajů s ohledem na stávající kapacity a absorpci cílové skupiny. Oba typy služeb 

jsou zpravidla rodinám dětí umístěných v náhradní pobytové péči poskytována zpravidla již 

nyní, stejně jako veřejnoprávní ochrana umístěným dětem. Případné navýšení kapacit 

sociálních služeb může být předmětem střednědobého plánování sociálních služeb. 
Pokud jde o kapacity náhradní rodinné péče, opět budou kapacity využívány postupně, a to 

včetně pěstounské péče na přechodnou dobu.  
Volbou variant se snížením počtu dětí umisťovaných do náhradní pobytové péče dojde 

vzhledem k nákladům na pobytovou péči k výrazné finanční úspoře. 
    
 

7. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Doporučené varianty 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.  
Implementace změn v oblasti dávek pěstounské péče mohou přinést zvýšenou administrativní 

zátěž pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností při vypracování stanovisek k posuzování 

zvláštního zřetele v případě posuzování nároku na odměnu pěstouna v případě výkonu 

pěstounské péče ze strany rodičů či prarodičů otce či matky svěřeného dítěte, jakož i při 

posuzování zjevné bezúčelnosti v případě podání návrhu na svěření dítěte do pěstounské péče 

osobou o dítě již pečující.  
Mírně zvýšenou administrativní zátěž v oblasti státního příspěvku na výkon pěstounské péče 

pro obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady či osoby pověřené 

výkonem sociálně-právní ochrany dětí může představovat povinnost vypracovávání a 

předkládání přehledu čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Zároveň je však 

v případě státního příspěvku na výkon pěstounské péče navrhována opatření zjednodušující 

administrativu zejména Úřadu práce ČR, avšak též jednotlivým subjektům, uzavírajícím 

s osobami pečujícími nebo osobami v evidenci dohodu o výkonu pěstounské péče, kdy 

dochází k omezení a sjednocení možností i termínů k uzavření dohody o výkonu pěstounské 

péče. Z tohoto pohledu lze tedy považovat z hlediska administrativní zátěže navrhovanou 

implementaci za neutrální. 
Jednorázové zvýšení administrativní zátěže, avšak z dlouhodobého hlediska značné snížení 

administrativní zátěže, může představovat pro Úřad práce ČR zavedení zaopatřovacího 

příspěvku pro mladé dospělé, kdy dojde ke sloučení současných dvou dávek pěstounské péče 

(příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna) do dávky jedné. Vzhledem 

k nastaveným kritériím pro uplatnění této dávky může dojít též ke snížení počtu žadatelů, což 

se však může vyrovnat v navýšení počtu žadatelů z řad mladých dospělých ukončujících 

pobyt v ústavním zařízení. Z pohledu počtu příjemců této dávky lze považovat stav 

administrativní zátěže za neutrální. Mírně zvýšenou administrativní zátěž bude zaopatřovací 
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příspěvek představovat pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kdy bude legislativně 

zakotvena povinnost spolupráce těchto mladých dospělých se sociálními pracovníky tohoto 

úřady – sociálními kurátory. 

8. Přezkum účinnosti regulace 
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.  

➢ V případě příspěvku pro ZDVOP péče bude indikátorem počet míst a počet obsazených 

míst v kalendářním roce (tj. obsazenost či vytíženost systému). Zároveň bude sledován 

počet vyplacených finančních prostředků právě na počet obsazených míst a efektivnost 

daného systému krizové péče.  
➢ V případě změn v dávce odměna pěstouna pro pěstouny na přechodnou dobu bude 

indikátorem počet osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, 

resp. počet osob, které ukončí své vedení v dané evidenci. Očekává se minimálně 

zastavení poklesu počtu osob, které vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu.  
➢ V případě dávky odměna pěstouna bude sledovaným indikátorem počet pěstounů či 

osobně pečujících poručníků, kteří přijmou do své péče dvě děti, případně počet dětí se 

zdravotním znevýhodněním svěřených do pěstounské péče či do osobní péče poručníka. 

Očekává se jak zvýšení počtu rodinu pečujících o dvě a více dětí, tak též počet dětí se 

zdravotním znevýhodněním v náhradní rodinné péči.  
➢ V případě státního příspěvku na výkon pěstounské péče bude indikátorem počet dohod o 

výkonu pěstounské péče, které osoby pečující a osoby v evidenci uzavřely s osobami 
pověřenými výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Očekává se zamezení poklesu počtu 

dohod o výkonu pěstounské uzavřených osobami pověřenými výkonem sociálně-právní 

ochrany dětí na úkor počtu dohod uzavřených s orgány sociálně-právní ochrany dětí. 

Zároveň bude sledována výše vrácených částek státního příspěvku na výkon pěstounské 

péče.  
➢ V případě zaopatřovacího příspěvku pro mladé dospělé bude sledován počet osob, kterým 

je tato dávka vyplácena. Očekává se zvýšení počtu osob, které budou zaopatřovací 

příspěvek využívat k zajištění potřeb po dobu nezaopatřenosti, tedy po dobu studia. 
➢ V případě omezení umisťování dětí do tří let věku do náhradní pobytové péče bude 

sledován celkový počet dětí umisťovaných do náhradní pobytové péče, počet dětí, které 

byly z hlediska OSPOD vyhodnoceny jako ohrožené, ale formou podpory veřejnoprávní 

a/nebo sociální služby je rodina podporována v zachování péče o dítě (nad rodinou je 

například nařízen soudní dohled apod.), případně rodiny, jimž bylo dítě navráceno 

z náhradní pobytové péče, a počet dětí v náhradní rodinné péči se zřetelem na počet dětí se 

specifickými zdravotními potřebami. 
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9. Konzultace a zdroje dat  

Navržené změny byly konzultovány s naznačenými dotčenými subjekty, které konstatovaly 

smysluplnost navrhované regulace. Na základě identifikovaných problémů byly stanoveny 
ústřední cíle připravované novelizace. 

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. 

Diskutované varianty: 

V případě ZDVOP bylo diskutováno také snížení maximální možné kapacity ZDVOP a zákaz 

provozování ZDVOP souběžně se školským či zdravotnických ústavním zařízením, a to na 

základě návrhu některých krajských úřadů a některých ZDVOP. V průběhu meziresortního 

připomínkového řízení se však tato varianta ukázala jako příliš striktní pro stávající zařízení a 

některé resorty a kraje byly zásadně proti, proto bylo přistoupeno k řešení, kdy nově vzniklá 

zařízení by již napříště měla mít omezenou kapacitu na max. 20 dětí a měla by být zřízena 

jakožto samostatná zařízení ve smyslu postupné transformace a deinstitucionalizace, jak je 

všeobecně přijímáno v pobytových zařízeních. 

U navýšení odměn pěstouna bylo diskutováno buď zvýšení plošné (ze stávajících 20 000 Kč 

např. na 30 000 Kč) nebo zvýšení dle počtu dětí. Jednoznačná shoda panovala s tím, že je 

potřeba odměnu přechodným pěstounů, navýšit, jelikož z důvodu nízkého finančního 

ohodnocení řada přechodných pěstounů ukončuje svou činnost. Preferována byla spíše 

varianta rozlišení odměny dle toho, zda přechodný pěstoun aktuálně pečuje či nepečuje o dítě 

a dle počtu svěřených dětí. Vzhledem k tomu, že diferenciace dle počtu svěřených dětí by 

byla poměrně zatěžující jak pro samotné pěstouny, tak zejména pro Úřad práce ČR a vedlo by 

toto řešení ke komplikacím s odvody na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, 

bylo přistoupeno ke kompromisní variantě navýšení odměny při péči 1 dítě a za dobu 

„oddechu“ po předání dítěte a „pohotovosti“ při čekání na svěření dalšího dítěte (tedy když 

přechodný pěstoun aktuálně nepečuje o žádné dítě), což jsou nejčastější varianty, navýšení 

odměny pěstouna nad tuto základní částku 27 000 Kč je pak jakožto motivační prvek 

zaváděno při péči o více dětí (v drtivé většině jde o přijetí sourozenecké skupiny) a dětí 

s hendikepem (jde částečně o návrat před 1. 1. 2018, kdy zdravotní postižení bylo důvodem 

navýšení odměny pro přechodné pěstouny).  

Diskutováno bylo také, zda a jakým způsobem upravit případně odměnu pěstouna u pěstounů-
prarodičů či praprarodičů svěřeného dítěte, diskutovány byly možnosti testování příjmů nebo 
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odměna sice pro všechny, ale v nižší výši (navrhováno např. ve výši 2/3 odměny ostatních 

dlouhodobých pěstounů). Po důkladném vyhodnocení dat ohledně věku, nároku na důchod a 

jiné dávky u pěstounů prarodičů bylo rozhodnuto ponechat nastavení nároku pouze 

v případech hodných zvláštního zřetele s tím, že bude jednotná metodika pro orgány sociálně-
právní ochrany dětí a instrukce pro Úřad práce ČR, aby nedocházelo k neodůvodněným 

rozdílům při posuzování konkrétních případů. Oddělení zprostředkované a nezprostředkované 

náhradní rodinné péče se všemi provazbami a důsledky (jak v oblasti odborného posouzení, 

tak v oblasti doprovázení a dávek) bude předmětem dalších diskusí, bude třeba větších změn i 

např. v občanském zákoníku, což je třeba vyjednat s Ministerstvem spravedlnosti a dalšími 

subjekty. 

Pro navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče se rovněž vyslovily téměř všechny 

subjekty, se kterými byla novela konzultována, rovněž tak všichni zúčastnění vítali zavedení 

povinnosti vracet nevyčerpané částky a  podávat přehled čerpání. Shoda panovala také u 

zavedení omezení při změnách doprovázejících subjektů. 

U zaopatřovacího příspěvku byly diskutovány zejména možnosti jak zamezit zneužívání této 

dávky,  jednoznačně bylo doporučeno navázat nárok na spolupráci se sociálním pracovníkem, 

bylo diskutováno, jak dlouho má trvat náhradní péče o děti pro nárok na zaopatřovací 

příspěvek či jak kontrolovat, zda je plněna podmínka nezaopatřenosti, tedy studia. Bylo 

rovněž navrženo zvážit, zda by nárok na zaopatřovací příspěvek neměly mít osoby, které po 

zletilosti odejdou z náhradní péče, avšak nepokračují ve studiu, nicméně jsou evidovány na 

Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, a to např. po dobu max. 1 roku, jelikož jde o osoby 

velice ohrožené sociálním vyloučením a chudobou. Pro toto řešení však nebyla nalezena větší 

podpora.  
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10. 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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