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2021
VIII. volební období
________________________________________________________________________________

Pozměňovací návrh

poslance Petra Dolínka
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
sněmovní tisk č. 911

Návrh změny – Varianta I:
1. V části první, čl. I, bodě 80, § 47j odst. 2 se částka „22 000 Kč“ nahrazuje částkou „30 000 Kč“.
2. V části první, čl. II bodech 7 až 10 se datum „1. ledna 2021“ nahrazuje datem „1. ledna 2022“.
3. V části první, čl. II bodech 8 a 10 se datum „31. prosince 2026“ nahrazuje datem „31. prosince
2027“.
4. V části první, čl. II bodě 9 se slova „1. lednu 2021“ nahrazují slovy „1. lednu 2022“.
5. Část osmá včetně nadpisu zní:
„ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I
bodů 74, 78, 115 a 151 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1.
ledna 2028.“.
Odůvodnění:
Pěstounská péče na přechodnou dobu, institut zavedený již v roce 2006, se začal rozvíjet po roce
2013, tedy po přijetí zákona č. 401/2012 Sb., kterým došlo k podstatnému zvýšení odměny pro
přechodné pěstouny a zavedení nároku na odborné služby v podobě tzv. doprovázení. Pěstounská
péče na přechodnou dobu je svým způsobem povolání. Osoby, které jsou vedeny v evidenci krajského
úřadu pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu, jsou připraveny přijmout dítě v podstatě ihned,
když je to potřeba. Jsou v pohotovosti pro přijetí dítěte, které se ocitne bez péče nebo je jiným
způsobem ohroženo, v naprosté většině je dítě do přechodné pěstounské péče umístěno tzv. rychlým
předběžným opatřením, které soud vydá do 24 hodin od podání návrhu orgánu sociálně-právní
ochrany dětí. V naprosté většině jde o děti malé, ve věku 0-2 roky. Je tedy evidentní, že přechodný
pěstoun nemůže povětšinou vykonávat žádné jiné zaměstnání a jeho jediným „příjem“ je právě
odměna pěstouna. Tato jim od roku 2013 nebyla zvýšena, ačkoli se několikrát navyšovala minimální
mzda a u dlouhodobých pěstounů došlo k navýšení odměny v roce 2018. Díky tomu a díky zrušení
možnosti čerpat rodičovský příspěvek na dítě svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu
dochází k ukončování činnosti řady přechodných pěstounů a počet nových žádostí klesá. Proto je
nutné navýšit odměnu pro přechodné pěstouny více, než o pouhé 2 000 Kč, jak stanovuje předložená
novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Je třeba si uvědomit, že jde o částku „v hrubém“, tedy
že se z oněm navržených 22 000 Kč odvádí zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. Jako
adekvátní se jeví odměna osoby vykonávající přechodnou pěstounskou péči ve výši 30 000 Kč s tím,
že z důvodů administrativní náročnosti není zohledňován (jako dosud) počet svěřených dětí.
Přímé náklady státního rozpočtu, které jsou spojeny s navrhovaným zvýšením měsíční částky
odměny pro osoby v evidenci, jsou odhadovány ve výši zhruba 60 mil. Kč ročně. Celkový dopad na
veřejné rozpočty však bude pozitivní, neboť podaří-li se ve zvýšené míře svěřovat děti do péče
pěstounů na přechodnou dobu, budou uspořeny náklady státu, krajů i obcí vynakládané na zajištění
náhradní ústavní péče o děti, které nemohou být ponechány ve vlastním rodinném prostředí. Přičemž
náklady na zajištění náhradní ústavní péče o ohrožené děti jsou podstatně vyšší oproti nákladům
náhradní rodinné péče.

