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Přílohy 

Příloha č.  1: Tabulka typů náhradní rodinné péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  http://www.nahradnirodina.cz/nahradni_rodinna_peceI 

http://www.nahradnirodina.cz/nahradni_rodinna_peceI
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Příloha č. 2: Zprostředkování náhradní rodinné péče 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.adopce.com/informace/zprostredkovani-nrp/ 

http://www.adopce.com/informace/zprostredkovani-nrp/
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Příloha č. 3: Dávky pěstouna  

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské 
péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho 
věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a 
společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou 
pečující. 

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc: 

a. 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let, 
b. 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let, 
c. 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let, 
d. 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let. 

Příspěvek při převzetí dítěte 

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. 

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku: 

a. do 6 let, 8 000 Kč, 
b. od 6 let do 12 let, 9 000 Kč, 
c. od 12 let do 18 let, 10 000 Kč. 

Odměna pěstouna 

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující i po dosažení 
zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Pokud jsou oba manželé 

osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. 

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc: 

a. 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě, 
b. 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti, 
c. 20 000 Kč, 

1. je-li pečováno alespoň o 3 děti, 
2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni 
IV (úplná závislost), 

3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo 
d. 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a 

toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) 
nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). 

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna zvyšuje vždy o 4 000 Kč. 

Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného 
dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud pečuje alespoň o 3 děti nebo o alespoň 1 dítě ve II., III. 
nebo IV. stupni závislosti. V ostatních případech (pečuje-li o 1 nebo 2 zdravé děti či děti v I. stupni 
závislosti), jí náleží odměna pěstouna pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména 
s ohledem na její sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. 
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Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, 
pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze 
závislé činnosti. 

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla 

Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok 
na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají 
osobě pečující nárok na odměnu pěstouna. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 
70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 
100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné 
činnosti. 

Příspěvek při převzetí dítěte 

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. 

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku: 

a. do 6 let, 8 000 Kč, 
b. od 6 let do 12 let, 9 000 Kč, 
c. od 12 let do 18 let, 10 000 Kč. 

Příspěvek při ukončení pěstounské péče 

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení 
zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/soc/dpp 

http://portal.mpsv.cz/soc/dpp

