
 

 

Výbor pro sociální politiku 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

Výbor pro sociální politiku 

Senát Parlamentu České republiky 

Předsedové poslaneckých klubů  

Předsedové senátorských klubů 

 

V Praze dne 15. února 2021 

 

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, 

obracíme se na Vás jako organizace poskytující služby doprovázení pěstounských rodin, i mnoho 

dalších služeb podporujících rodinu a děti, ve věci novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí. Velmi nás znepokojuje diskuse, která v současné době probíhá na půdě Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v souvislosti s novelizací tohoto zákona, kdy dochází ke 

zpochybňování důležitosti role doprovázejících organizací a tedy i nutnosti jejich financování.  

    Charita ČR v rámci poskytování svých služeb pravidelně zjišťuje zpětnou vazbu klientů 

i spolupracujících subjektů. Nejinak tomu je i v oblasti náhradní rodinné péče. Se získanými 

informacemi služby dále pracují a reagují na potřeby doprovázených rodin i spolupracujících 

subjektů, kterými jsou i orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Z hodnocení spolupráce 

s OSPOD jednoznačně vyplývá, jak velmi je pro ně spolupráce s doprovázejícími organizacemi 

důležitá. Je tomu tak zvláště u rodin, které vyžadují časově náročnou intenzivní podporu. Velice si 

vážíme práce pěstounů, kteří nabízejí domov dětem, které nemohou vyrůstat se svými biologickými 

rodiči. Z dlouholetých průzkumů spokojenosti pěstounů zároveň vyplývá, jak je velký rozdíl mezi 

potřebami příbuzenských a zprostředkovaných pěstounů. Proto bychom v budoucnu rádi podpořili 

legislativní změny, které by oddělily příbuzenskou péči do samostatného právního institutu.  

V současné době je pro nás však zcela zásadní otázkou aktuálně navrhované nastavení 

financování pěstounské péče. Připojujeme se ke stanovisku Asociace dítě a rodina, z. s. vyjádřenému 

v otevřeném dopise ze dne 30. června 2020 (Otevřený dopis k návrhu novely zákona o sociálně-

právní ochraně dětí - Asociace Dítě a Rodina, z.s. (ditearodina.cz) a vyjadřujeme tyto zásadní 

připomínky k současné podobě návrhu:  

1. Odměna pěstounům 

Žádáme tímto o navýšení odměny pro pěstouny, které by probíhalo v souladu s růstem 

minimální mzdy a její pravidelnou valorizací. Navrhujeme, aby byla odměna pro pěstouna 

stanovena následovně:  

https://www.ditearodina.cz/home/novinky/337-otevreny-dopis-k-navrhu-novely-zakona-o-socialne-pravni-ochrane-deti-ochrane-deti
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a. U dlouhodobých pěstounů žádáme v případě péče o jedno dítě o odměnu rovnou 

minimální mzdě. Při péči o dvě děti, nebo dítě se zdravotním postižením ve 

stupni I. žádáme o 1,5 násobku minimální mzdy. Při péči o tři děti nebo o jedno zdravotně 

postižené dítě ve stupni II., III., nebo IV. žádáme 2,2 násobku minimální mzdy.     

b. Pro přechodné pěstouny žádáme o navýšení na nejméně 1,5 násobku minimální mzdy 

v případě osoby v evidenci, která není osobou pečující a dále na nejméně 2,2 násobku 

minimální mzdy v případě osoby v evidenci, která je osobou pečující.   

Pokud nebudou pěstouni dostatečně finančně zabezpečeni, ztratí se motivace, která je pro 

výkon pěstounství zcela nezbytná. Již nyní nedostatek pěstounů způsobuje, že děti plní ústavní 

zařízení. V současné době jich je téměř 8000. Pěstounské rodiny potřebují, aby jim stát vytvořil 

podmínky pro to, aby mohly svěřeným dětem poskytnout odpovídající péči, motivaci a podporu. 

2. Státní příspěvek na doprovázení 

Žádáme o stanovení příspěvku na doprovázení minimálně ve výši 70 000 Kč na rodinu a jeho 

pravidelnou valorizaci.  

Návrhem reflektujeme doporučení zprávy Výzkumného ústavu 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“ ze dne 12. 2. 2021 (Nová výzkumná zpráva - VÚPSV (vupsv.cz)). 

Zpráva doporučuje pro stanovení výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče využít analogii 

k čerpání rozpočtů v projektech financovaných z ESF. Řada charitních služeb se výzkumu účastnila 

a ztotožňujeme se s jeho výsledky, včetně praktických zkušeností zachycených formou kazuistik. 

Pěstounské rodiny doprovázíme bez ohledu na počet svěřených dětí a s tím spojenou 

nákladnost péče, přestože není doprovázení vícečlenných rodin, s potřebou intenzivní odborné 

pomoci, nijak finančně zohledněno. Zejména vícečetné příbuzenské pěstounské rodiny, které jsou 

často sociálně znevýhodněny, podporujeme i prostřednictvím našich sociálně aktivizačních služeb.  

Tato spolupráce je v případech, kde se v zájmu dítěte usiluje o jeho návrat k biologickým rodičům, 

naprosto nepostradatelná. Věnujeme zvýšené úsilí tomu, aby byla zahájena tato intenzivní 

spolupráce bezprostředně po odebrání dítěte z rodiny.  

Práce s traumatizovaným dítětem (a to je každé dítě odebrané z péče biologických rodičů) je 

často velmi intenzivní a mnohonásobně překračuje zákonnou lhůtu pro dvouměsíční kontakt 

doprovázející organizace s rodinou. Zákonná povinnost doprovázejících organizací zajistit svým 

rodinám odbornou péči v případě sourozeneckých skupin je při navržené částce na rodinu téměř 

neúnosná (návrh je 4 500 Kč/měsíčně namísto stávajících 4 000 Kč). Částka mimo bezplatného 

zajištění vzdělávání pěstounů v rozsahu 24 hod./ročně, respitní péče, poradenství, asistovaných 

kontaktů a podpůrných služeb (psychologických, terapeutických) zahrnuje provozní náklady (mzdové 

a materiální zajištění).  

Nedostatečné finanční ohodnocení zaměstnanců doprovázejících organizací, které je spojeno 

s doprovázením nepřiměřeně vysokého počtu rodin jedním pracovníkem, zároveň ohrožuje kvalitu 

poskytovaných služeb.  

https://www.vupsv.cz/2021/02/12/nova-vyzkumna-zprava/


 

Věříme, že naše žádost je především v souladu se zájmem dítěte a že toto kritérium bude 

klíčové i při Vašem rozhodování. Jsme k dispozici pro případné podrobné rozpracování a další 

objasnění výše uvedených argumentů a k diskuzi o vhodné úpravě systému náhradní rodinné péče 

podložené reálnými zkušenosti z praxe. V případě Vašeho zájmu se, prosím, obracejte na kontaktní 

osobu:  

Mgr. Jana Klusáková Seďová 

Charita Česká republika 

Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha Česká republika  

tel.: +420 731 140 471 

e-mail: jana.klusakova@charita.cz 

 

 

Děkujeme za Váš čas, který hájení zájmu dětí věnujete.  

 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo 
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