PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
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:
1. V části první, čl. I, bodě 66 se částka „54 000 Kč“ nahrazuje částkou „60 000 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:
Zákonem č. 401/2012 Sb. bylo do zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
zavedeno tzv. doprovázení pěstounů. Byla vymezena práva a povinnosti při výkonu pěstounské
péče a pěstounům vznikl nárok na pomoc při naplňování těchto práv a povinností. Uvedený nárok
pěstounských rodin je zajišťován buď orgány veřejné správy (obecní úřady obcí s rozšířenou
působností a krajské úřady) nebo osobami pověřenými k výkonu sociálně-právní ochrany (tzv.
doprovázející organizace). Služby jsou poskytovány na základě dohody o výkonu pěstounské
péče, kterou pěstoun, resp. osoba pečující, uzavírá buď s příslušným úřadem nebo pověřenou
osobou. Služby na podporu výkonu náhradní rodinné péče jsou zajišťovány státním příspěvkem
na výkon pěstounské péče, který činí 48 000 Kč na rok na jednu dohodu, bez ohledu na počet
svěřených dětí či jejich zdravotní znevýhodnění, resp. 4000 Kč za každý měsíc trvání dohody. Od
roku 2013 nebyl tento příspěvek zvýšen, ačkoli služby, které se pěstounům poskytují prokazatelně
podražily. Oproti roku 2013 jsou vyšší mzdy a platy, nájmy, podražily služby. Aby bylo možné
pěstounům poskytovat kvalitní doprovázení, kvalitní a potřebné služby, aby nedocházelo
k fluktuaci sociálních pracovníků, kteří s pěstounskými rodinami pracují, je třeba navýšit státní
příspěvek na výkon pěstounské péče alespoň na 60 000 Kč za dohodu či správní rozhodnutí o
právech a povinnostech za rok. Toto ostatně dokládá řada průzkumů a analýz – např. Asociace
Dítě a rodina z června 2019 uvádí jako průměrnou částku potřebnou na doprovázení dokonce
76 000 Kč, nejnověji zvýšení státního příspěvku doporučuje též výzkum realizovaný
Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí „Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na
výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob
v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení“.
S ohledem na skutečnost, že ve vládním návrhu zákona je pro příjemce státního příspěvku
současně zakotvena povinnost vracet nevyčerpané prostředky a pro osoby pečující a osoby
v evidenci je omezována možnost měnit doprovázející subjekt, činí odhadovaný dopad
navrhovaného zvýšení roční částky státního příspěvku na výkon pěstounské péče z částky 48 000
Kč na 60 000 Kč pro státní rozpočet zhruba 70 mil. Kč za rok (tj. oproti vládnímu návrhu, který
navyšuje roční částku státního příspěvku na 54 000 Kč, by výdaje státního rozpočtu narostly o
zhruba 35 mil. Kč ročně).

