
SROVNÁVACÍ TABULKA – OBLAST DÁVEK PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

Oblast úpravy 
Odkaz na § 

ZSPOD 
Navrhované znění Aktuální znění 

Příspěvek na 
úhradu potřeb 

dítěte 
§ 47bf 

Výše příspěvku se nemění. 
Zpřesnění v případě, že bezprostředně po sobě je dítě 
svěřeno do péče různým osobám pečujícím, vyplácí se 
příspěvek na úhradu potřeb dítěte osobě pečující, která o 
dítě pečuje po delší část měsíce. 

 

Příspěvek při 
ukončení 

pěstounské péče 
§ 47h 

Jednorázový zaopatřovací příspěvek ve výši 25 000 Kč. Jednorázový příspěvek při 
dosažení zletilosti 
v pěstounské péči činí 
25 000 Kč. 

Příspěvek při 
převzetí dítěte 

§ 47l 

Nově budou mít nárok na příspěvek při převzetí i pěstouni 
na přechodnou dobu, maximálně však do součtu 40 000 Kč 
za všechny děti v období posledních 12 kalendářních měsíců 
přede dnem podání žádosti o tento příspěvek. 

Pěstouni na přechodnou 
dobu nemají nárok na 
příspěvek při převzetí 
dítěte. 

Odměna pěstouna 
§ 47i 

 
 

Odměna pěstouna činí:  
12 000 Kč při péči o 1 dítě, 
16 000 Kč při péči o 1 dítě s lehkou závislostí, 
20 000 Kč při péči o 2 děti, 
30 000 Kč při péči o 3 děti nebo o dítě min. se středně 
těžkou závislostí. 

Odměna pěstouna činí:  
12 000 Kč při péči o 1 dítě, 
18 000 Kč při péči o 2 děti, 
30 000 Kč při péči o 3 děti 
nebo o dítě min. se středně 
těžkou závislostí. 

Výše odměny pěstouna osoby v evidenci činí 22 000 Kč, a to 
i v případě, že není zároveň osobou pečující. 

Odměna pěstouna činí 20 
000 Kč, jde-li o osobu v 
evidenci, a to i v případě, 
že nepečuje o žádné dítě. 

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se 
odměna pěstouna zvyšuje o 6 000 Kč. 

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). 



Za každé další dítě, které 
je osobě v evidenci svěřeno 
do jiné péče, než je 
pěstounská péče 
na přechodnou dobu, se 
odměna pěstouna podle 
odstavce 1 písm. d) zvyšuje 
o polovinu částky 
uvedené v odstavci 1 písm. 
a). 

 Odměna pěstouna pečujícího o dítě se závislostí ve II a 
vyšším stupni se zvyšuje o 9 000 Kč za každé další 
dítě, jde-li o dítě ve III (těžká závislost) nebo ve stupni IV 
(úplná závislost). 

Nyní neupraveno. 

 Zůstává stejný princip, při svěření 1 nebo 2 dětí se bude i 
nadále zkoumat, zda jde o případ hodný zvláštního zřetele. 
Nově bude odměna pěstouna příbuzným vyplácena 
automaticky při péči o dítě v I stupni závislosti. 

Odměna pěstouna při péči 
o 1 nebo 2 dětí náleží 
osobě pečující nebo osobě 
v evidenci, která je 
rodičem nebo prarodičem 
otce nebo matky svěřeného 
dítěte, pouze v případech 
hodných zvláštního zřetele, 
zejména s ohledem na 
sociální a majetkové 
poměry osoby pečující 
nebo osoby v evidenci a 
jejich rodiny a s 
přihlédnutím ke 
zdravotnímu stavu 
dítěte. 

Zpracováno dle Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (sněmovní tisk 911) 

 


