
Přehled aktuálních 
zdrojů podpory 
„nezprostředkovaných“ 
pěstounů

Dávky pěstounské péče

Pojištění

V návaznosti na novelu zákona o sociálně-
-právní ochraně dětí uvádíme pro upřes-
nění aktuálně platný přehled státní 
podpory pěstounských rodin, které pe-
čují o své příbuzné dítě nebo dítě, které 
do péče převzaly mimo systém odbor-
ného zprostředkování.

+ je možné čerpat další dávky státní sociální podpory, jako je rodičovský příspěvek, přídavek na 
dítě, příspěvek na bydlení apod. (opakované dávky pěstounské péče se nezapočítávají do rozhodné-
ho příjmu rodiny!)

příspěvek na úhradu potřeb dítěte v měsíční výši:

 • 4.950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 • 6.105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 • 6.985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 • 7.260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.
 • v případě hendikepovaných dětí se částky zvyšují

• zdravotní: pěstouni nejsou pojištěni z příspěvku při pěstounské péči, ale z mnoha jiných titulů (kromě 
  zaměstnaní např. péče o 2 děti do 15 let, o 1 dítě do 7 let, důchod apod.), odhadem by se mohlo 
 zcela mimo systém státem hrazeného pojistného ocitnout max. cca 700 osob
• důchodové: péče o děti se započítává do tzv. náhradních dob pro účely důchodového pojištění stejně,  
 jako v běžných rodinách (péče o děti do 4 let, o hendikepované apod.), 
• podrobně ZDE a ZDE

příspěvek při pěstounské péči v měsíční „čisté“ výši:

 • 8.878 Kč nebo v případě prarodičů 6.948 Kč měsíčně za 1 dítě 
 • 17.756 Kč nebo v případě prarodičů 13.896 Kč měsíčně za 2 děti
 • 26.634 Kč nebo v případě prarodičů 20.844 Kč měsíčně za 3 děti 
 • 35.512 Kč nebo v případě prarodičů 27.792 Kč měsíčně za 4 děti
 • v případě dětí závislých na pomoci jiné osoby ve stupni II, II nebo IV 21.230 Kč měsíčně za každé 
  dítě (není rozhodné, zda jde o prarodiče či jiné osoby příbuzné nebo blízké)

Dávky pěstounské péče slouží jako kompenzace 
nákladů na péči o přijaté dítě (příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte) a kompenzace ušlých příležitostí oso-
by pečující (příspěvek při pěstounské péči), nikoliv 
jako náhrada mzdy nebo důchodu. Pokud jsou tyto 
příjmy pro rodinu nedostatečné, je třeba využít sys-
tém dávek státní sociální podpory. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakona-o-socialne-pravni-ochrane-deti
https://www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakona-o-socialne-pravni-ochrane-deti
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/P%C4%9Bstounsk%C3%A1+p%C3%A9%C4%8De+a+d%C5%AFchodov%C3%A9+poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+-+informa%C4%8Dn%C3%AD+materi%C3%A1l.pdf/5eadf78c-88dd-9a15-79f0-96340093f8a2
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek+p%C5%99i+p%C4%9Bstounsk%C3%A9+p%C3%A9%C4%8Di+-+informace.pdf/c906db25-7663-f09e-b753-65bd2ea7bd6e


Příklady finančního zajištění pěstounských rodin (aktuální data)

Pěstounka v důchodovém věku, v PP 2 děti školního věku, z toho 1 vnučka

dávky před novelou ZSPOD po novele ZSPOD

Odměna pěstouna/ 
příspěvek při pěstounské péči

18.767 Kč (odměna pěstouna, z toho 
5.447 Kč slevy na dani, resp. 2.747 
daňový bonus )

15.826 Kč (příspěvek při PP)

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 13.090 Kč
(6.985,-Kč + 6.105,-Kč)

13.090 Kč
(6.985,-Kč + 6.105,-Kč)

Přídavek na dítě 2.540 Kč 
(1.270,-Kč+1.270,-Kč)

2.540 Kč
(1.270,-Kč+1.270,-Kč)

Příspěvek na bydlení 10.874 Kč 10.874 Kč

Starobní důchod 13.486 Kč 13.486 Kč

celkem 58.757 Kč 55.816 Kč

Rozdíl činí - 2.941 Kč (5.447 Kč slevy na dani). 
Zdravotní pojištění má paní z titulu péče o 2 děti do 15 let.

Pěstounka v důchodovém věku, v PP 1 vnouče, školního věku

dávky před novelou ZSPOD po novele ZSPOD

Odměna pěstouna/ 
příspěvek při pěstounské péči 10.768 Kč (odměna) 6.948 Kč (příspěvek při PP)

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 6.105 Kč 6.105 Kč

Přídavek na dítě 770 Kč 770 Kč 

Příspěvek na bydlení nebylo požádáno 4.714 Kč

celkem 17.643 Kč 18.537 Kč

Rozdíl činí + 894 Kč. ZP a SP je třeba řešit, pokud není paní zaměstnána a byla pojištěna jen z odměny.

Pěstounka v důchodovém věku, osoba blízká, v PP 1 dítě IV. st. závislosti na péči

dávky před novelou ZSPOD po novele ZSPOD

Odměna pěstouna/ 
příspěvek při pěstounské péči

30.000 Kč, v čistém se slevami  
na dani 27.264 Kč (5.064 Kč slevy  
na dani)

21.230 Kč

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 9.570,- 9.570,- Kč

Přídavek na dítě 1.270,- Kč 1.270,- Kč

Příspěvek na péči 19.200 Kč 19.200 Kč

Invalidní důchod I.st. 4.693,-Kč 4.693,-Kč

celkem 61.997 Kč 55.963 Kč

Rozdíl činí - 6.034 Kč (z toho 5.064 Kč daňové slevy)
ZP a náhradní doba pojištění pro SP z titulu pobírání PnP.


