
SROVNÁVACÍ TABULKA – OBLAST DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE A STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VÝKON PP 

Oblast úpravy 
Odkaz na § 

ZSPOD 
Navrhované znění Aktuální znění 

Zpráva o výkonu 
pěstounské péče 

 
§ 47b odst. 5 

Zpracování nejméně jednou za 6 měsíců a při zániku dohody 
o výkonu PP 

Zpracování jednou za 6 
měsíců 

Dohoda o výkonu PP se předá nejen obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností (OÚORP) dle bydliště pěstouna, ale 
nově také OÚORP dle bydliště dítěte svěřeného do PP 

Dohoda o výkonu PP se 
předá OÚORP podle 
bydliště pěstouna 

Zprávu je třeba předat do 15 dnů ode dne vypracování zprávy Neupraveno 

Zánik a výpověď 
dohody o výkonu 

PP 
§ 47c 

Dohoda o výkonu PP může zaniknout jen k poslednímu dni 
kalendářního pololetí, ve kterém byla dohoda vypovězena 
nebo ve kterém bylo dohodnuto její zrušení. 

Neupraveno 

Výpověď musí být druhé smluvní straně doručena nejpozději 
30 dnů před koncem kalendářního pololetí. Výpovědní doba 
skončí k poslednímu dni kalendářního pololeté, ve kterém 
byla dohoda o výkonu PP smluvní stranou vypovězena. Bude-
li výpověď doručena druhé smluvní straně později než 30 dnů 
před koncem kalendářního pololetí, skončí výpovědní doba 
k poslednímu dni kalendářního pololetí následujícího po 
doručení výpovědi.  

Neupraveno 

Státní příspěvek 
na výkon 

pěstounské péče 

§ 47d odst. 2 
 
 

Nová výše státního příspěvku - 54 000 Kč Současná výše - 48 000 Kč 

Pokud dojde k opětovnému uzavření dohody o výkonu PP 
s téže pěstounem v příslušném kalendářním roce, bude  
vyplacen státní příspěvek na výkon PP ve výši 1/12 jen za 
měsíce, za které dosud nebyl státní příspěvek přiznán 

Neupraveno 

Příjemce státního příspěvku na výkon pěstounské péče je 
povinen do 31. března kalendářního roku následujícího po 
kalendářním roce, za který byl státní příspěvek vyplacen, 
předložit krajské pobočce Úřadu práce přehled čerpání státní 
příspěvku. Zároveň je příjemce povinen vrátit případnou část 
státního příspěvku, kterou příjemce nevyčerpal k danému 
účelu. Pozn.: V důvodové zprávě je uvedeno datum 15. února 
následujícího roku.  

Neupraveno 

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


