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Pozměňovací návrh
Olgy Richterové
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)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony se mění takto:
1. V části první čl. I bodě 4 se v § 2a za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) příbuzným pěstounem je osoba pečující, která je příbuzná svěřenému dítěti v přímé či
pobočné linii, případně manžel nebo partner této osoby.“.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena f) až h).
2. Doplňují se nové body X až X, které znějí:
„X. V § 47e se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: „c) příspěvek pro
příbuzného pěstouna“
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písm. d) až f).
X. V § 47r odst. 2 se text „§ 47e písm. a) a b)“ nahrazuje textem „§ 47e písm. a) až c)“.
X. V § 47r odst. 3 se text „§ 47e písm. c), d) a e)“ nahrazuje textem „§ 47e písm. d) až f)“.“.
3. V části první čl. I bodech 77 a 78 se za slova „osoba pečující“ vkládají slova „, která není
příbuzným pěstounem podle § 2a, písm. d)“.
4. V části první čl. I bodě 4 se v § 47j se odstavec 5 ruší, stávající odstavec 6 se označuje jako
odstavec „5“ a stávající odstavec 7 se označuje jako odstavec „6“.
5. V části první čl. I se vkládá nový bod X., který zní:
„X § 47k Včetně nadpisu zní:
„47k
Příspěvek pro příbuzného pěstouna
(1) Osoba pečující, která je příbuzným pěstounem podle §2, písmena d), má nárok na
příspěvek pro příbuzného pěstouna, který se nepovažuje za příjem ze závislé činnosti.
(2) Výše příspěvku pro příbuzného pěstouna činí
a) 0,5násobek minimální mzdy při péči o jedno dítě,
b) 1,0násobek minimální mzdy při péči o dvě děti,
c) 1,5násobek minimální mzdy při péči o tři a více dětí 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).
(3) Pokud jsou příbuznými pěstouny oba manželé nebo oba poručníci, náleží příspěvek pro
příbuzného pěstouna pouze jednomu z nich.“.
6. V části první čl. I bodě 96 se v § 47x odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“,
v písm. g) se slovo „, nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.
7. V části první čl. I bod 148 zní:

„148. V § 61 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e) které
zní:
„e) rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, kterým byl tento obecní úřad obce s
rozšířenou působností jmenován nebo ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem podle
§ 17, jde-li o výkon opatrovnictví nebo poručenství dítěte.“.“.

Odůvodnění:
Návrh na jinou formu odměňování příbuzných pěstounů reflektuje fakt, že péče příbuzných o
svěřené děti není pěstounstvím v pravém slova smyslu; je to péče širší rodiny, finančně i jinak
podporovaná státem. Hlasy z praxe během téměř dvouletého projednávání novely zákona
jednoznačně potvrzovaly potřebu odlišného přístupu k těmto dvěma formám náhradní rodinné
péče. O specifičnosti péče příbuzných svědčí závěry mnoha výzkumných zpráv, naposledy výzkum
Centra psychologické pomoci, který „poukazuje na potřebu legislativního oddělení péče
příbuzných od klasické pěstounské péče do samostatného právního institutu péče, současně s
nastavením specializované podpory přizpůsobené potřebám této skupiny pečujících příbuzných,
a to včetně jasně definované finanční podpory“2. Kompletní legislativní oddělení není
v možnostech tohoto PN, proto navrhujeme pouze změnit způsob odměňování u příbuzných
pěstounů při současném zachování další podpory. Příspěvek pro příbuzné pěstouny podle návrhu
zhruba odpovídá současné výši, ale jako dávka nepojistná netvoří další náklady na odvody
sociálního a zdravotního pojištění, což výrazně šetří rozpočtu peníze a práci kvalifikovaných
pracovníků, a zároveň lépe odráží fakt, že rodina s příbuzným pěstounem potřebuje spíše
podporu a služby podobné těm pro ohrožené rodiny.
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