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USNESENÍ
výboru pro sociální politiku
z 69. schůze
ze dne 17. února 2021
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 911/
Po odůvodnění, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřiny Jirkové,
zpravodajské zprávě poslance Marka Nováka a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně PČR, aby v y s l o v i l a s o u h l a s
s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 911/ve znění těchto
přijatých pozměňovacích návrhů:

1. V části první, čl. I bod 56 zní:
„56. V § 47a odstavec 1 zní:
„(1) Pro účely části páté se považuje za:
a) pěstounskou péči osobní péče poskytovaná osobou pečující,
b) zprostředkovanou pěstounskou péči
1. pěstounská péče poskytovaná dítěti osobou pečující po doručení oznámení
o vhodnosti této osoby stát se pěstounem tohoto dítěte podle § 24 odst. 2 písm. a) a
odst. 3,
2. pěstounská péče na přechodnou dobu,
3. pěstounská péče poskytovaná sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče
podle bodu 1, je-li poskytovaná toutéž osobou pečující,
c) nezprostředkovanou pěstounskou péči pěstounská péče, která není zprostředkovanou
pěstounskou péčí podle písmene b).“.
2. V části první, čl. I bod 71 zní:
„71. V § 47e písmeno e) zní:
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„e) příspěvek při pěstounské péči.“.“.
3. V části první, čl. I body 77 a 78 znějí:
„77. V § 47i odstavec 1 zní:
„(1) Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující, která poskytuje dítěti
zprostředkovanou pěstounskou péči, a osoba v evidenci. Nevznikl-li nárok na
zaopatřovací příspěvek podle § 50b nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek podle
§ 50b, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na odměnu pěstouna má i fyzická osoba, která
byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo osobně pečujícím poručníkem
poskytujícím dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči, a to po dobu, po kterou má
nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na odměnu pěstouna
má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo
svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než
tento příspěvek.“.
78.

V § 47i odstavec 1 zní:

„(1) Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující, která poskytuje dítěti
zprostředkovanou pěstounskou péči, nebo osoba v evidenci.“.“.
4. V části první, čl. I bod 80 zní:
„80. § 47j zní:

„§ 47j
(1) U osoby pečující, která zároveň není osobou v evidenci, činí odměna pěstouna za
kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,
a) 1násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 1 dítě,
b) 1,2násobekminimální mzdy za měsíc při péči o 1 dítě, které je osobou závislou na
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),
c) 1,5násobekminimální mzdy za měsíc při péči o 2 děti,
d) 2násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou
závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni
III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).
(2) Výše odměny pěstouna osoby v evidenci za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno
jinak, činí 1,8násobek minimální mzdy za měsíc, a to i v případě, že není zároveň osobou
pečující.
(3) Není-li v odstavci 4 stanoveno jinak, zvyšuje se odměna pěstouna podle odstavce 1
písm. b) a d) za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující o 0,5násobek minimální
mzdy za měsíc.
(4) Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. d) se zvyšuje o 0,7násobek minimální mzdy
za měsíc za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující, jde-li o dítě, které je osobou
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závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV
(úplná závislost).
(5) Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti
nebo nařízené karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dočasná pracovní
neschopnost vznikla nebo ve kterém byla nařízena karanténa. Je-li dítě svěřené osobě
pečující v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby,
odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží.
(6) Odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno vedení
v evidenci osob, které mohou poskytovat pěstounskou péči po přechodnou dobu.“.“.
5.V části první, čl. I se za bod 80 vkládají nové body 81 a 82, které znějí:
„81. Za § 47j se vkládá nový § 47ja, který včetně nadpisu zní:
„§ 47ja
Příspěvek při pěstounské péči
(1) Nárok na příspěvek při pěstounské péči má osoba pečující poskytující dítěti
nezprostředkovanou pěstounskou péči. Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek podle
§ 50b nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek podle § 50b, ale nebylo-li o něj
požádáno, nárok na příspěvek při pěstounské péči má i fyzická osoba, která byla do
dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo osobně pečujícím poručníkem
poskytujícím dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči, a to po dobu, po kterou má
nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na příspěvek při
pěstounské péči má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže nezaopatřené dítě,
které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu
potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná
nebo vyšší než tento příspěvek.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za
každé svěřené dítě je dána součinem částky životního minima jednotlivce a koeficientu
2,3.
(3) Výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za dítě, které je osobou závislou
na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost)
nebo IV (úplná závislost), je dána součinem částky životního minima jednotlivce a
koeficientu 5,5.
(4)Má-li osoba pečující vůči dítěti vyživovací povinnost, výše příspěvku při pěstounské péči
za kalendářní měsíc za každé jí svěřené dítě je dána součinem částky životního minima
jednotlivce a koeficientu 1,8.“.
82. V § 47ja odstavec 1 zní:
„(1) Nárok na příspěvek při pěstounské péči má osoba pečující poskytující dítěti
nezprostředkovanou pěstounskou péči.“.“.
Následující body se přečíslují.
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6.V části první, čl. I se za dosavadní bod 83 vkládá nový bod 84, který zní:
„84. V § 47p odst. 3 úvodní části ustanovení a v § 47r odst. 2 se text „a) a b)“ nahrazuje
textem „a), b) a e)“.“.
Následující body se přečíslují.
7. V části první, čl. I se za dosavadní bod 87 vkládá nový bod 88, který zní:
„88. V § 47t odst. 1 se slova „a odměna pěstouna“ nahrazují slovy „, odměna pěstouna a
příspěvek při pěstounské péči“.“.
Následující body se přečíslují.
8. V části první, čl. I dosavadní bod 93 zní:
„93. V § 47w písmeno c) zní:
„c) doklad prokazující stupeň závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické osoby, jde-li o nárok na
příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle § 47f, o nárok na odměnu pěstouna podle § 47j odst.
1 písm. b) a d) nebo § 47j odst. 4 nebo o nárok na příspěvek při pěstounské péči podle § 47ja
odst. 3.“.“.
9. V části první, čl. I dosavadní bod 94 zní:
„94. V § 47w se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až i),
která znějí:
„f) čestné prohlášení podle odstavce 2,
g) rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat
pěstounskou péči po přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3, jedná-li se o osobu v evidenci,
h) vyjádření podle § 16a odst. 3, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3,
i) oznámení o vhodnosti podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3, jde-li o nárok na odměnu
pěstouna.“.“.
10. V části první, čl. I dosavadním bodu 114 § 50b odst. 8 a § 50c odst. 2 se slova „nebo
odměny pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé“ nahrazují slovy „, odměny pěstouna podle §
47i odst. 1 věty druhé nebo příspěvku při pěstounské péči podle § 47ja odst. 1 věty druhé“.
11. V části první, čl. I dosavadní bod 115 zní:
„115. V § 50b odst. 8 a v § 50c odst. 2 se slova „čerpání příspěvku na úhradu potřeb dítěte
podle § 47f odst. 2, odměny pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé nebo příspěvku při
pěstounské péči podle § 47ja odst. 1 věty druhé nebo za dobu“ zrušují.“.
12. V části první, čl. II bodech 7 a 9 se slova „věty druhé“ zrušují.
13. V části první, čl. II bodech 7 až 10 se datum „1. ledna 2021“ nahrazuje datem „1. ledna
2022“.
14. V části první, čl. II bodech 8 a 10 se slova „a § 47i odst. 1 věty druhé“ nahrazují slovy „,
§ 47i odst. 1 věty druhé a § 47ja odst. 1 věty druhé“ a datum „31. prosince 2026“ se nahrazuje
datem „31. prosince 2027“.
15. V části první, čl. II bodě 9 se slova „1. lednu 2021“ nahrazují slovy „1. lednu 2022“.
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16. Část osmá včetně nadpisu nově zní:
„ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I
bodů 74, 78, 82, 115 a 151 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2028.“.;

-

II. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby
se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny,
ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné
legislativně technické úpravy.

Pavla G o l a s o w s k á , v. r.
ověřovatelka výboru

Marek N o v á k , v. r.
zpravodaj výboru

Jana P a s t u c h o v á , v. r.
předsedkyně výboru
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