Finanční podpora rodiny
Finanční pomoc rodinám se odehrává ve dvou hlavních oblastech:



v oblasti daňových opatření
v oblasti systému sociálního zabezpečení.

Daňová opatření
Nepřímo jsou rodiny finančně podporovány prostřednictvím daňových opatření.
Sleva na dani na manželku/manžela

Na manželku/manžela žijící/ho s poplatníkem v domácnosti, která/ý nemá vlastní příjmy vyšší
než 68 000 Kč za zdaňovací období (kalendářní rok), lze uplatnit slevu na dani, která činí
24 840 Kč ročně. Je-li manželka/manžel držitelkou/držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje
se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.
Do vlastního příjmu manželky/manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky
pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením,
dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby apod. (více viz ustanovení
paragrafu 35ba, odst. 1, písm. b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
Sleva se uplatňuje jednou ročně za celé zdaňovací období. Slevu nelze uplatnit na družku
či druha. Podmínkou je uzavření manželství.
Více viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §35ba.
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně
hospodařící domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 17 004 Kč ročně na druhé dítě
a 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě.
Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo
slevy na dani a daňového bonusu. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno
více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.
Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může daňové
zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího
období jen jeden z nich.
Více viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §35c-§35d.
Sleva na dani pro rodiče za umístění dítěte

Rodič, který se zapojí do pracovního procesu, může uplatnit slevu na dani z příjmu
za umístění vyživovaného dítěte do předškolního zařízení. Za každé vyživované dítě, které
žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, lze uplatnit slevu maximálně do výše
minimální mzdy rodiče-zaměstnance.
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Pro účely daní z příjmu se předškolním zařízením rozumí:
 mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
 zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského
oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí
poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo mateřskou školou
podle školského zákona.
Více viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §35bb.
Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele na péči o dítě

Zaměstnavatelé mohou mezi daňově uznatelné náklady zařadit také výdaje (náklady)
v podobě



výdajů na provoz vlastního předškolního zařízení, nebo
příspěvku na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti
vlastních zaměstnanců,

Více viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §24, odst. 2, písm. zw.
Bližší informace o daňových opatřeních pro rodiny naleznete na internetových stránkách
Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz).

Systém sociálního zabezpečení
1) Dávky nemocenského pojištění
Peněžitá pomoc v mateřství

Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: v den, od něhož je dávka přiznávána, musí
trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před
tímto dnem musela trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je
další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění
jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku
podpůrčí doby.
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik
nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich
poslední zaměstnání. Nevyčerpaný zbytek ochranné lhůty z předchozího zaměstnání se přičítá
k ochranné lhůtě z posledního zaměstnání. Ochranná lhůta může činit maximálně 180
kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období
od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28
týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí, 37 týdnů).

2

Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě
a pobírání této dávky, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu. Střídání je umožněno
na základě písemné dohody, přičemž vždy jeden z rodičů má při této péči o dítě nárok na
výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem
o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost
střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci
v mateřství jednomu z rodičů a začne se vyplácet druhému. U muže musí trvat péče o dítě
nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
Více informací viz nemocenské pojištění.
Ošetřovné

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat
nemocného člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo
dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti
byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Podpůrčí
doba u ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů. U osamělého zaměstnance, který má
v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku,
činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů. Ošetřovné náleží jen jednou a vždy jen jedné
oprávněné osobě, může se však vystřídat s jinou oprávněnou osobou. Více informací viz
nemocenské pojištění.
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náleží zaměstnankyni, která byla z důvodu
těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci a z tohoto důvodu dosahuje bez
svého zavinění nižšího příjmu než před převedením. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství
a mateřství se vyplácí těhotným zaměstnankyním za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení
na jinou práci, nejdéle do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu; ve stanovených
případech se vyplácí též matkám po porodu při převedení na jinou práci.
Více informací viz nemocenské pojištění.
2) Dávky státní sociální podpory
Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně
a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky
220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Podrobněji Státní sociální podpora.
Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle,
mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím
46 hodin v kalendářním měsíci. Další podmínky viz Státní sociální podpora. U dítěte, které
dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.
Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku
zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě
jinou zletilou osobou.
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Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dávkou poskytovanou rodinám s dětmi s příjmem do 2,4násobku životního
minima. Dávka se vyplácí ve třech výších podle věku dítěte.
Více informací viz Státní sociální podpora.
Porodné

Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související
s narozením prvního a druhého dítěte, nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici
příjmů v rodině.
Více informací viz Státní sociální podpora.
Pohřebné

Pohřebné je pevně stanovená částka 5 000 Kč a jedná se o dávku k úhradě nákladů
za vypravení pohřbu nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, pokud zemřelá
osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.
Příspěvek na bydlení

Tato dávka přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok
na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu,
jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň
těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené
zákonem.
3) Dávky pomoci v hmotné nouzi
Příspěvek na živobytí

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených
nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí je
stanovena pro každou osobu individuálně na základě hodnocení její snahy a možností. Pro
stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí
od částek existenčního a životního minima. Pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle
doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování, částka
živobytí osoby se zvyšuje.
Více informací viz Pomoc v hmotné nouzi.
Doplatek na bydlení

Tato dávka řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní
příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka
je poskytována vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě
smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu.
Více informací viz Pomoc v hmotné nouzi.
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Mimořádná okamžitá pomoc

Dávka je poskytována osobám v situacích, které je nutno bezodkladně řešit, přičemž zákon
stanoví šest takových situací. Zaprvé se jedná o případ, kdy v případě neposkytnutí pomoci
osobě hrozí vážná újma na zdraví. Mezi další patří postižení vážnou mimořádnou událostí
(živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.), nedostatek prostředků
k úhradě jednorázového výdaje (spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení
duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků), nedostatek
prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby, nedostatek prostředků
k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou
činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálněprávní ochranou dětí. Poslední situací je ohrožení sociálním vyloučením (např. situace osob
vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo
po ukončení léčby chorobných závislostí).
Více informací viz Pomoc v hmotné nouzi.
4) Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka určená osobě starší 1 roku, která má nárok
na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P a opakovaně se za úhradu
dopravuje nebo je dopravována, přičemž (kromě výjimečných případů) jí nejsou poskytovány
pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově
pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Více informací viz Zdravotní postižení.
Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek je určen osobě s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým
sluchovým postižením anebo s těžkým zrakovým postižením charakteru dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu. Pokud je příspěvek poskytovaný na pořízení motorového
vozidla nebo speciálního zádržního systému, nárok má na něj osoba s těžkou vadou nosného
nebo pohybového ústrojí anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací charakteru
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
se považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat
déle než 1 rok.
Více informací viz Zdravotní postižení.
Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Z příspěvku
osoby hradí pomoc buď osoby blízké, asistenta sociální péče, registrovaného poskytovatele
sociálních služeb, dětského domova nebo speciálního lůžkového zdravotnického zařízení
hospicového typu.
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Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních
potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Ten se hodnotí podle počtu základních
životních potřeb, které osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu zvládat, a potřeby každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let věku
a potřeby každodenní pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby u osob starších 18 let
věku.
Více viz Zdravotní postižení.
5) Dávky pěstounské péče
Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná
osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou
péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:
 která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
 která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu,
po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím
soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která
má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská
péče),
 která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
 která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu,
po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má každé nezletilé nezaopatřené dítě, které je
svěřeno do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci. Po dobu nezletilosti dítěte žádá
o příspěvek osoba pečující nebo osoba v evidenci; této osobě je příspěvek rovněž vyplácen.
Nárok na příspěvek trvá i po dosažení zletilosti dítěte, a to nejdéle do 26. roku věku, jedná-li
se o nezaopatřené dítě, které žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do jeho
zletilosti osobou pečující (nárok nemá zletilé dítě, které bylo do dosažení zletilosti
v pěstounské péči na přechodnou dobu osoby v evidenci). O příspěvek na úhradu potřeb
zletilého dítěte žádá samo zletilé dítě, dítěti je příspěvek rovněž vyplácen.
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží, pokud je dítě příjemcem důchodu z důchodového
pojištění (např. sirotčí nebo invalidní důchod), je-li tento důchod vyšší nebo roven příspěvku
na úhradu potřeb dítěte. Je-li důchod nižší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, náleží
příjemci příspěvek v takové výši, která přesahuje výši důchodu.
Příspěvek rovněž nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení
pro péči o děti nebo mládež nebo se nachází na základě rozhodnutí soudu v péči nahrazující
péči rodičů u jiné osoby.
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,
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d. 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.
Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné
fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve
věku

Dítě ve stupni
závislosti I
(lehká závislost)
Kč

Do 6 let
6 – 12 let
12 – 18 let
18 – 26 let

4 650
5 650
6 450
6 750

Dítě ve stupni
závislosti II
(středně těžká
závislost)
Kč
5 550
6 800
7 800
8 100

Dítě ve stupni závislosti Dítě ve stupni závislosti
III
IV
(těžká závislost)
(úplná závislost)
Kč
Kč
5 900
7 250
8 300
8 600

6 400
7 850
8 700
9 000

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Nárok na odměnu pěstouna
má i osoba pečující, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá
po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod
z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek.
Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc:
 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
 20 000 Kč,
o je-li pečováno alespoň o 3 děti,
o 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),
o jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo
 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.
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.
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Odměna pěstouna osobě v evidenci nenáleží, pokud je přerušeno vedení v evidenci osob,
které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (na žádost pěstouna nebo
rozhodnutím krajského úřadu). Odměna nenáleží osobě pečující či osobě v evidenci v případě,
kdy je dítě na základě rozhodnutí soudu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů či v plném
přímém zaopatření zařízení pro péči o děti a mládež.
Osoba pečující a osoba v evidenci si mohou ve všech případech (při)vydělávat.
Tato skutečnost nemá vliv na výši odměny pěstouna.
Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené
karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo
v němž byla nařízena karanténa. Po dobu, po kterou osoba pečující/v evidenci pobírá
v případě pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény odměnu pěstouna, není jí z titulu
odměny pěstouna poskytováno nemocenské. Nemocenské také není poskytováno za měsíc,
kdy dojde k uschopnění osoby pečující/v evidenci, neboť za tento měsíc náleží odměna
pěstouna v plné výši. Na náhradu mzdy ani na nemocenské poskytované z titulu zaměstnání
nemá pobírání odměny pěstouna vliv.
Právní úprava nevylučuje souběh pobírání odměny pěstouna se starobním důchodem, je tedy
možný bez jakýchkoli dopadů na důchodové nároky. Není však možný souběh pobírání
odměny pěstouna a předčasného starobního důchodu. Osoba pečující/v evidenci si tedy musí
vybrat, zda bude pobírat předčasný starobní důchod, nebo odměnu pěstouna.
Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte se vyplácí osobě pečující, která převzala dítě do pěstounské péče.
Při převzetí téhož dítěte náleží příspěvek stejné osobě pečující jen jednou (např. má-li osoba
pečující nejprve svěřeno dítě do předpěstounské péče a následně do péče pěstounské nebo
poručnické). Jestliže však bylo dítě poté svěřeno do péče jiné osobě pečující, náleží příspěvek
při převzetí dítěte i této další osobě Příspěvek nenáleží osobě v evidenci při svěření dítěte do
pěstounské péče na přechodnou dobu.
Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:
 do 6 let, 8 000 Kč,
 od 6 let do 12 let, 9 000 Kč,
 od 12 let do 18 let, 10 000 Kč.
Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Tento příspěvek náleží osobě pečující, pokud má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má
nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti (včetně zletilých nezaopatřených dětí, které
zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna) a zakoupila osobní motorové vozidlo
nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla, pokud toto vozidlo nepoužívá
pro výdělečnou činnost. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 %
pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však
100 000 Kč.
Příspěvek při ukončení pěstounské péče
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Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni
dosažení zletilosti v pěstounské péči (jak osoby pečující, tak osoby v evidenci). Pokud dítě
i po dosažení zletilosti nadále žije s osobou, která byla do dne dosažení jeho zletilosti jeho
osobou pečující a pokud nadále uhrazuje společně s touto osobou náklady na své potřeby,
vzniká mu nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče teprve ke dni zániku nároku
na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. U dětí svěřených do pěstounské péče na přechodnou
dobu nárok na příspěvek na úhradu potřeb po dosažení zletilosti nevzniká, je-jim tedy ihned
po dosažení zletilosti vyplácen příspěvek při ukončení pěstounské péče. Příspěvek je vyplácen
jednorázově a každé osobě náleží jen jednou. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.
Pokud nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží z důvodu, že dítě pobírá důchod
z důchodového pojištění ve výši stejné či vyšší, náleží mu příspěvek při ukončení pěstounské
péče také, a to ke dni následujícímu po skončení jeho nezaopatřenosti.
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