Dávky pěstounské péče 2013

Úvodní slovo
ministryně práce a sociálních věcí
Milí čtenáři,
do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální
reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti dávek pěstounské péče, které začaly platit v roce 2013. Novinky u pěstounské
péče souvisejí se změnami zákonů, které tato vláda udělala. Podmínky a nárok na dávky pěstounské péče se od 1. ledna 2013 nově
řídí novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
a nikoliv už zákonem o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995
Sb.). Kdo je to osoba pečující a kdo osoba v evidenci? Co je vlastně
příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna či příspěvek
při převzetí dítěte? To všechno vám pomůže přiblížit právě publikace, kterou vám nabízíme. Stručnou a výstižnou formou popisuje
nejdůležitější oblasti pěstounské péče, a to od vymezení základních
pojmů po charakteristiku okruhu jednotlivých dávek pěstounské
péče. Poradí vám, kdy vzniká a také zaniká nárok na dávky a pomůže vám vyznat se v tom, kde a jak žádat o dávky pěstounské
péče. Naše informační brožura „Dávky pěstounské péče 2013“
vznikla za finanční podpory Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ) a za přispění odborné pomoci mých spolupracovníků z odboru rodiny a ochrany práv dětí ministerstva.
Doufám, že vám naše informace pomohou. Věřím, že díky nim se
pak lépe budete orientovat v oblasti pěstounské péče a zároveň získáte vlastní přehled o tom, jak tato nová a především pro mnohé
děti důležitá změna funguje.
Ing. Ludmila Müllerová
ministryně práce a sociálních věcí
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Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, přinesl mimo jiné změny v dávkách pěstounské péče, které
jsou účinné od 1. 1. 2013. Tato publikace přináší informace ke změnám, které začaly platit v novém roce.
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Dávky pěstounské péče 2013
Základní pojmy
Osoba pečující
Osobou pečující je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte:

• k terá je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
• k terá 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,

• k teré je dítě před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany
dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tj. osoba, která má dítě v tzv.
předpěstounské péči),

• k terá je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
• k terá má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby
poručníkem.

Osoba v evidenci
Osobou v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Ke dni 1. 1. 2013 zanikl nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, v platném znění. Výplata dávek podle zmíněného zákona bude
provedena naposledy za měsíc prosinec 2012. Dávky pěstounské péče se nyní řídí zákonem
o sociálně-právní ochraně dětí, a proto je nutné si o ně nově požádat. O této změně byly
osoby, které pobírají tyto dávky, informovány dopisem z Úřadu práce ČR (ÚP ČR) na konci
listopadu 2012. Předepsané tiskopisy žádostí o dávky jsou k dispozici na pobočkách Úřadu
práce ČR a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MPSV
http://portal.mpsv.cz/forms/. O dávkách pěstounské péče rozhodují krajské pobočky Úřadu práce ČR. Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba
pečující/v evidenci, zletilé dítě).
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Okruh dávek pěstounské péče
Dávky
pěstounské péče

• P říspěvek na úhradu
potřeb dítěte

• Odměna pěstouna
• P říspěvek
při převzetí dítěte

• P říspěvek na

zakoupení osobního
motorového vozidla

• P říspěvek

1. Příspěvek na úhradu
potřeb dítěte

du potřeb zletilého dítěte žádá samo

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte ne-

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

vyplácen.
náleží, 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

je příspěvek rovněž vyplácen.

než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, ná-

Nárok na příspěvek trvá i po dosaže-

přesahuje výši důchodu.

ní zletilosti dítěte, a to nejdéle do 26.
roku věku, jedná-li se o nezaopatřené

při ukončení
pěstounské péče

zletilé dítě, dítěti je příspěvek rovněž

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 péči
osoby v evidenci). O příspěvek na úhra-

leží příjemci příspěvek v takové výši, která

Příspěvek rovněž nenáleží po dobu,
po kterou je dítě umístěno na základě
rozhodnutí soudu do zařízení pro péči
o děti nebo mládež nebo se nachází na
základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu v péči jiné osoby.

Pokud je dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách,
činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:
Dítě ve věku

Dítě ve stupni
závislosti I
(lehká závislost)

Dítě ve stupni
závislosti II (středně
těžká závislost)

Dítě ve stupni
závislosti III
(těžká závislost)

Dítě ve stupni
závislosti IV
(úplná závislost)

do 6 let

4 650 Kč

5 550 Kč

5 900 Kč

6 400 Kč

6 – 12 let

5 650 Kč

6 800 Kč

7 250 Kč

7 850 Kč

12 – 18 let

6 450 Kč

7 800 Kč

8 300 Kč

8 700 Kč

18 – 26 let

6 750 Kč

8 100 Kč

8 600 Kč

9 000 Kč
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Okruh dávek pěstounské péče
V případě, že je osobě v evidenci svěřeno
Výše příspěvku na úhradu potřeb
dítěte činí za kalendářní měsíc:

Výše odměny
pro osoby pečující:

dítě do jiné péče, než je pěstounská péče

a) 4 500 Kč

• 8 000 Kč

takové dítě odměna pěstouna o 4000 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.

je-li pečováno o jedno dítě,

• 1 2 000 Kč,
je-li pečováno o dvě děti,

• 2 0 000 Kč,
je-li pečováno alespoň o tři děti
nebo je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou
na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni II, III nebo IV. Za každé další
dítě svěřené do péče osoby peču-

2. Odměna pěstouna

jící se v těchto případech odměna
pěstouna zvyšuje o 4 000 Kč.

Nárok na odměnu pěstouna
nevznikne:
Odměna pěstouna osobě v evidenci nenáleží, pokud je přerušeno zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu (na žádost
pěstouna nebo rozhodnutím krajského úřadu). Odměna nenáleží pěstounům v případě, kdy je dítě na základě rozhodnutí soudu
v plném přímém zaopatření zařízení pro péči
o děti a mládež nebo na základě rozhodnutí
příslušného orgánu o svěření dítěte do péče
nahrazující péči rodičů v péči jiné osoby.

Podle nové úpravy již není rozlišována

Osoba pečující a osoba v evidenci si mohou

odměna pěstouna, odměna pěstouna ve
zvláštních případech a odměna pěstouna

na přechodnou dobu, zvyšuje se za každé

v zařízení pro výkon pěstounské péče.

Výše odměny pro osoby v evidenci
(pěstouni na přechodnou dobu):

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pe-

• 2 0 000 Kč od okamžiku zařazení

ve všech případech (při)vydělávat. Tato skutečnost nemá vliv na výši odměny pěstouna.

čující a osoba v evidenci. Nárok na odmě-

do evidence osob, které mohou

nu pěstouna má i osoba pečující, jestliže

vykonávat pěstounskou péči na

Odměna pěstouna u prarodičů
a praprarodičů dítěte

nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do

přechodnou dobu, a to i v případě,
že aktuálně nepečuje o žádné dítě,

Je-li osoba pečující prarodičem nebo prapra-

péče, nemá po dosažení zletilosti nárok

rodičem dítěte a má-li v péči jedno nebo dvě

na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen

• 2 4 000 Kč, je-li osobě v evidenci

proto, že požívá důchod z důchodového

svěřeno do pěstounské péče na

ké osoby ve stupni II, III nebo IV, náleží jí od-

pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší

přechodnou dobu dítě, které je

měna pěstouna pouze v případech hodných

než uvedený příspěvek.

osobou závislou na pomoci jiné fy-

zvláštního zřetele, zejména s ohledem na

zické osoby ve stupni II, III nebo IV.

sociální a majetkové poměry osoby pečující

děti, které nejsou závislé na pomoci jiné fyzic-

a její rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu
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Okruh dávek pěstounské péče
stavu dítěte (dětí). Zda odměna pěstouna pra-

v případě neshody manželů rozhodne o pří-

uplatňovat odpočty nebo slevy na dani. Úřad

rodiči či praprarodiči náleží či nikoli rozhodne

jemci příslušná pobočka Úřadu práce ČR.

práce ČR je povinen na žádost pěstouna pro-

příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR,
podkladem pro rozhodnutí je též vyjádření
orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

hlášení poplatníka daně z příjmu vždy přijmout

Charakteristika odměny
z daňového hlediska

Odměna pěstouna však vždy náleží praro-

a na základě doložených dokumentů provést
zúčtování daně včetně daňových slev a bonusů.

dičům a praprarodičům, kteří mají v pěs-

Odměna pěstouna se pro účely zákonů

Pracovní neschopnost

tounské péči svěřeno 3 a více dětí nebo

upravujících daně z příjmů, pojistné na
sociální zabezpečení, pojistné na úra-

Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu

alespoň jedno dítě závislé na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV.

zové pojištění a pojistné na všeobecné

Ostatní dávky pěstounské péče náleží osobám pečujícím, kteří jsou prarodiči nebo praprarodiči svěřeného dítěte, v každém případě.

zdravotní pojištění považuje za příjem
ze závislé činnosti.
Výše odměny pěstouna je v zákoně uvedena
„v hrubém“. Před výplatou odměny provede

Odměna v případě manželů

Úřad práce odvody na daň z příjmu, pojistné na

Při společné pěstounské péči manželů náleží

jištění a pěstouni obdrží odměnu již „v čistém“,

dávka pěstounské péče jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů.

sociální zabezpečení, zdravotní a úrazové potj. po provedení srážek. Konkrétní výše záleží
tedy též na tom, jaké slevy na dani budou ze

Nově, pokud jsou oba manželé osobou

strany osoby pečující/v evidenci uplatňovány.

pečující nebo osobou v evidenci, náleží od-

Pokud má pěstoun další souběžné příjmy,

měna pěstouna pouze jednomu z nich, byť
by každý z manželů měl děti svěřeny do své
výlučné péče. Stejně se postupuje, je-li jeden z manželů osobou v evidenci a druhý
osobou pečující. Při stanovení výše odměny budou zohledněny všechny děti, o které
je v manželství pečováno a to tak, jako by
byly svěřeny do společné pěstounské péče
manželů. Který z manželů bude příjemcem
odměny pěstouna, určí manželé dohodou;

dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény pěstouna, 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
pěstoun pobírá v případě pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény odměnu pěstouna, není mu nemocenské z titulu odměny
poskytováno (na náhradu mzdy ani na nemocenské poskytované z titulu zaměstnání
nemá pobírání odměny pěstouna vliv).

které podléhají dani z příjmů, podává daňo-

Starobní důchod

vé přiznání sám. Úřad práce vydá pro účely

Souběh pobírání odměny pěstouna se sta-

podání daňového přiznání potvrzení o zda-

robním důchodem právní úprava nevylu-

nitelných příjmech.

čuje, je tedy možný bez jakýchkoli dopadů

Pokud pěstoun nemá jiný zdaňovaný příjem,
může podepsat na krajské pobočce Úřadu
práce prohlášení k dani a o podání daňového
přiznání za příslušný rok může požádat Úřad
práce. V takovém případě bude pěstoun povinen doložit potřebné doklady, zejména bude-li

na důchodové nároky. Avšak souběh pobírání odměny pěstouna a předčasného
starobního důchodu není možný a osoba
pečující/v evidenci si tedy musí vybrat, zda
bude pobírat předčasný starobní důchod
nebo odměnu pěstouna.
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Okruh dávek pěstounské péče
3. Příspěvek
při převzetí
dítěte

4. Příspěvek
na zakoupení osobního
motorového vozidla

5. Příspěvek
při ukončení
pěstounské péče

Příspěvek při převzetí dítěte se vyplá-

Tento příspěvek náleží osobě pečující, pokud

Nárok na příspěvek při ukončení pěstoun-

cí osobě pečující, která převzala dítě do

má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo

ské péče má fyzická osoba, která byla ke

pěstounské péče. Při převzetí téhož dítě-

má nárok na odměnu pěstouna z důvodu

dni dosažení zletilosti v pěstounské péči

te náleží příspěvek stejné osobě pečují-

péče o 3 děti (včetně zletilých nezaopatřených

(jak osoby pečující, tak osoby v evidenci),

cí jen jednou (např. má-li osoba pečující

dětí, které zakládají osobě pečující nárok na

a to ke dni zániku nároku této osoby na

nejprve svěřeno dítě do předpěstounské

odměnu pěstouna) a zakoupila osobní moto-

příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Pří-

péče a následně do péče pěstounské

rové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celko-

spěvek je vyplácen jednorázově ve

nebo poručnické). Jestliže však bylo

vou opravu motorového vozidla, pokud toto

výši 25 000 Kč a každé osobě náleží

dítě poté svěřeno do péče jinému pěs-

vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.

jen jednou.

tounovi nebo jiné osobě pečující, náleží
příspěvek při převzetí dítěte i této dal-

Pokud nárok na příspěvek na úhradu poVýše příspěvku na zakoupení motoro-

třeb dítěte nenáleží z důvodu, že dítě po-

vého vozidla činí 70 % pořizovací ceny

bírá důchod z důchodového pojištění ve

motorového vozidla nebo prokázaných

výši stejné či vyšší, náleží mu příspěvek

výdajů na opravy, nejvýše však 100 000

při ukončení pěstounské péče také, a to ke

Kč. Součet těchto příspěvků poskytnu-

dni následujícímu po skončení jeho neza-

Výše příspěvku činí:

tých osobě pečující v období posledních

opatřenosti.

a) do 6 let - 8 000 Kč,

žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

ší osobě pečující. Příspěvek nenáleží
osobě v evidenci při svěření dítěte do
pěstounské péče na přechodnou dobu.

10 kalendářních let přede dnem podání

b) od 6 let do 12 let - 9 000 Kč,
c) od 12 let do 18 let - 10 000 Kč.

Jelikož jsou od 1. 1. 2013 pěstounské
dávky poskytovány na základě jiného
zákona, než jak tomu bylo doposud, období 10 kalendářních let se počítá nově
od tohoto data. Pokud byl příspěvek na
zakoupení motorového vozidla čerpán
např. v roce 2011 podle staré úpravy, lze
o něj dle úpravy platné od roku 2013 požádat znovu.
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Dávky pěstounské péče
a související právní předpisy
Dávky pěstounské péče se (s výjimkou

hou být vedeny jako zájemci o zaměstnání

zující péči rodičů na základě rozhodnutí

jednorázových dávek) započítávají do pří-

podle § 22 zákona č. 435/2004 Sb., o za-

příslušného orgánu, nárok na peněžitou

jmu podle § 9 zákona č. 111/2006 Sb.,

městnanosti, ve znění pozdějších předpi-

pomoc v mateřství (PPM), pokud jsou

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozděj-

sů. Osoby pečující a osoby v evidenci,

§

splněny další zákonem dané podmínky

ších předpisů. Dávky pěstounské péče

jimž je vyplácena odměna pěstouna

(zejména doba účasti na nemocenském

se nepovažují za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení pro účely
příjmu u příspěvku na živobytí.
Do rozhodného příjmu podle zákona č.
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů, se dávky pěstounské péče nezapočítávají, a to ani odměna pěstouna.
Exekuce je možná jen z opakujících se
dávek pěstounské péče, tedy odměny
pěstouna v případě dluhu osoby pečující nebo osoby v evidenci, a příspěvku
na úhradu potřeb dítěte v případě dluhu dítěte, resp. nezaopatřené osoby,
která byla do dne zletilosti v péči osoby pečující.

pojištění alespoň 270 kalendářních dnů
v posledních 2 letech před nástupem na
PPM, u osob samostatně výdělečně činných pak alespoň 180 kalendářních dnů
účasti na nemocenském pojištění osob
samostatně výdělečně činných v posledním roce před nástupem na PPM
a dítě je mladší 7 let). PPM v takovém
případě náleží po dobu 22 týdnů.

Pokud pěstoun současně převezme
dvě a více dětí do pěstounské péče,
náleží PPM po dobu 31 týdnů, pokud
pěstoun po uplynutí 22 týdnů pečuje
alespoň o dvě ze svěřených dětí.
I zde je třeba uplatňovat ust. § 16 písm. b)
zákona č. 187/2006 Sb., podle kterého PPM
nenáleží, je-li zároveň pobírán započitatel-

Osoba pečující a osoba v evidenci ne-

podle § 47j odst. 1 písm. a) a b) ZSPOD,

mohou být vedeny v evidenci ucha-

v evidenci uchazečů o zaměstnání mohou

zečů o zaměstnání, je-li těmto osobám

být vedeny a mohou pobírat podporu

Osobě, která převzala do péče nahrazující

vyplácena odměna pěstouna podle § 47j

v nezaměstnanosti.

péči rodičů dítě na základě rozhodnutí pří-

odst. 1 písm. c) a d) ZSPOD (viz § 25 odst.
1 písm. p) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), nemohou tedy ani pobírat podporu
v nezaměstnanosti. Tyto osoby však mo-

Podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, má pojiště-

ný příjem, ze kterého je pojistné odváděno.

slušného orgánu, náleží též jako doposud
za podmínek daných zákonem o SSP rodičovský příspěvek.

nec, který převzal dítě do péče nahra-
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Vznik nároku na dávky pěstounské péče
Za osobu, která má zájem stát se pěstou-

moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do

Dávky pěstounské péče náleží nejdří-

nem, se považuje pro účely dávek pěstoun-

pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustano-

ve ode dne vykonatelnosti rozhodnutí

ské péče také osoba, které bylo do péče

vení poručníka dítěti. Pečuje-li osobně o dítě

orgánu sociálně-právní ochrany dětí

svěřeno dítě předběžným opatřením soudu,

osoba, o jejímž ustanovení poručníkem to-

nebo soudu o svěření dítěte do péče

pokud zároveň tato osoba podá k soudu

muto dítěti probíhá soudní řízení, dávky pěs-

osoby, která má zájem stát se pěstou-

žádost o svěření tohoto dítěte do pěstoun-

tounské péče náleží ode dne zahájení řízení

nem.

ské péče. Dávky pěstounské péče náleží

o ustanovení poručníkem.

nejdříve za měsíc, ve kterém byl návrh
na svěření dítěte do pěstounské péče
osoby, která má dítě v péči na základě
předběžného opatření soudu, podán.

Nárok na odměnu pěstouna náleží
osobě v evidenci ode dne právní moci
rozhodnutí krajského úřadu o zařazení
této osoby do evidence osob, které mo-

Nárok na dávky pěstounské péče náleží - po-

hou vykonávat pěstounskou péči na pře-

kud nejde o případ uvedený výše - od právní

chodnou dobu.

Zánik nároku na dávky pěstounské péče
Příjemce dávky pěstounské péče a žadatel

příjmení, přijetí dalšího dítěte do péče

Obecně je možné shrnout, že nárok na

o dávku je povinen ohlásit příslušné kraj-

nebo

výplatu dávky zaniká uplynutím 1 roku

ské pobočce Úřadu práce do 8 dnů změny

péče, resp. svěření dítěte do péče jiné

(dosud tomu tak bylo u jednorázových

ve skutečnostech rozhodných pro trvání

osoby, dočasnou pracovní neschopnost

dávek pěstounské péče, u opakujících se

nároku na dávku, její výši nebo výplatu.

atd. Při nesplnění ohlašovací povinnosti

dávek, tedy odměny pěstouna a příspěv-

Osoba pečující/v evidenci je tedy po-

může být vyčíslen přeplatek na dávce pěs-

ku na úhradu potřeb dítě, nárok na vý-

vinna ohlásit zejména změnu trvalého

tounské péče.

platu dávky zanikal uplynutím 3 měsíců).

pobytu či bydliště, změnu jména nebo

naopak

ukončení

pěstounské
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Kde a jak o dávky žádat
O dávky je možno zažádat na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky
Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise (k dispozici na pobočkách Úřadu

Dokumenty potřebné k žádosti
o dávky pěstounské péče:

práce ČR nebo v elektronické podoběna
webových stránkách MPSV http://portal.
mpsv.cz/forms/). Na tiskopisu je uveden
seznam dokumentů, které je k žádosti
nutno připojit. Místní příslušnost krajské
pobočky Úřadu práce ČR se řídí místem
trvalého pobytu osoby pečující/v evidenci.
Pokud o příspěvek na úhradu potřeb dítěte
a o příspěvek při ukončení pěstounské péče
žádá osoba, která byla do zletilosti v pěstounské péči osoby pečující/v evidenci, řídí

?

se místní příslušnost místem trvalého pobytu této osoby.

• s kutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši potřebné,

• rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem, popřípadě rozhodnutí soudu
nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,
nebo návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba
o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje,

• d oklad prokazující stupeň závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické osoby, jde-li o nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo o nárok na odměnu pěstouna,

• d oklad prokazující výši důchodu v případě dětí, které požívají
důchod z důchodového pojištění, jde-li o nárok na příspěvek
na úhradu potřeb dítěte,

• d oklad o výši nákladů na zakoupení motorového vozidla nebo
nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla, jde-li o nárok na příspěvek při zakoupení motorového vozidla,

• rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které
mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

9

