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Úvod 

Pěstounská péče (dále též PP), jako institut napomáhající dětem postrádajícím 

(adekvátní) péči biologických rodičů, má v ČR dlouhodobou tradici. Současně je řadu 

let předmětem odborných diskusí (střetávání koncepcí a názorů) a hledání jejích 

efektivních forem, na kterých se podílejí státní instituce, odborná veřejnost a neziskový 

sektor. 

Jednou ze stěžejních otázek zabezpečení pěstounské péče tak, aby přinášela 

maximum podpory dětem a současně umožnila pěstounům se jí věnovat plně v jejich 

prospěch, aniž by to bylo na úkor osobních zájmů a potřeb pěstounů, je zabezpečit 

pěstounským rodinám adekvátní finanční podporu. Adekvátní v tomto kontextu 

znamená, že dětem svěřeným do pěstounské péče se dostává srovnatelné péče a 

materiálního zabezpečení jako dětem z běžných fungujících rodin a že pěstounům to 

umožňuje věnovat se zodpovědně jejich úkolům jako pěstounů při zachování 

„přiměřeného“ materiálního standardu vlastní rodiny. 

Důvody dnešní zvýšené pozornosti zaměřené na ekonomickou situaci 

pěstounských rodin, a také zařízení pro výkon pěstounské péče (dále ZVPP), jsou 

v zásadě dvojí. Prvním je častá kritika nedostatečnosti finančního zajištění a též kritika 

nerovných podmínek „klasických“ pěstounských rodin a ZVPP.  

Druhým důvodem potřeby zmapovat současnou situaci a zjistit její determinanty 

jsou ukazatele vývoje poskytování pěstounské péče v ČR v posledních letech, který 

může být ovlivněn i jejími finančními aspekty, případně jejich reflexí v zainteresované 

populaci. Počet pěstounských rodin během posledních dvaceti let v zásadě vzrůstal, 

byť zvolna a s výkyvy, a dosáhl v roce 2007 počtu 4 927. V následujícím období se 

dokonce zvýšilo tempo nárůstu a jen za rok 2009 se počet zvýšil z 5 744 na 6 313 

rodin. Lze předpokládat, že ke zvýšení počtu pěstounských rodin došlo na základě 

navýšení pěstounských dávek, k němuž došlo od roku 2006.1 Počet dětí se vyvíjel 

obdobně, ale počet žadatelů o pěstounskou péči po roce 2003 klesal až do roku 2006, 

kdy byly zvýšeny dávky pěstounům. Dramatičtější změny nastaly v počtu ZVPP, jejichž 

počet klesl v letech 2005-2009 o osm (z 61 na 532), přičemž pokles se týká zařízení 

zřizovaných kraji a obcemi. 

Třebaže každoročně zůstávají některé žádosti o pěstounskou péči nevyřízené, 

současně máme v ČR vysoký počet dětí v ústavních zařízeních a mezi nimi i ty, které 

nepatří mezi „obtížně umístitelné“ do náhradní rodinné péče. Lze tedy předpokládat 

potřebu zvýšit počty dětí v pěstounských rodinách. Jednou z příčin těchto „rezerv“ 

může být neznalost podmínek pěstounství, tj. toho, v jakých materiálních, konkrétně 

finančních, podmínkách pěstounské rodiny žijí, na čem tyto podmínky závisejí, nakolik 

jsou podporovány sociálními dávkami, jaké podmínky mají pěstounské rodiny pro 

zvyšování životní úrovně vlastní ekonomickou aktivitou atd. Na druhé straně dosud 

neexistovala dostatečně spolehlivá data o výdajích pěstounských rodin, takže ani 

nebylo možno hodnotit, zda a nakolik odpovídají potřebám zabezpečení kvalitní péče a 

plnohodnotného vývoje dětí vlastních i dětí v pěstounské péči. Z dostupných statistik 

je obtížné zhodnotit, jak se životní podmínky pěstounských rodin odlišují od životních 

podmínek „běžných“ rodin a v čem spočívají (čím jsou způsobeny) případné rozdíly, 

                                                 
1  Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2009. Praha: MPSV 2010. 

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/9854/statisticka_rocenka_z_oblasti_prace_a_socialnich_veci_2009.pdf)  
2  Ze současných 53 ZVPP je 40 zřizovaných krajem, 10 obcemi a 3 nestátními organizacemi (zahrnuty jsou 

též SOS vesničky - 3 zařízení s 82 klienty). 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9854/statisticka_rocenka_z_oblasti_prace_a_socialnich_veci_2009.pdf
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protože v reprezentativních datech tvoří pěstounské rodiny necelé jedno procento 

všech rodin s dětmi. 

Příjmový standard pěstounských rodin se podle dosavadních nesystematických 

poznatků v obecném pohledu neodlišuje od běžných rodin srovnatelného složení, jak 

ukázala např. studie „Finanční situace rodin s dětmi v České republice“ (Martinovský, 

2007, str. 116). Reálná situace je ovšem v individuálních případech variabilní, a proto 

je žádoucí blíže poznat zdroje nerovností. Mezi hlavní intervenující faktory patří 

možnosti výdělečné aktivity pěstounů a počet dětí v pěstounských rodinách. Dalšími 

(předpokládanými) faktory jsou např. vzdělání pěstounů, zdravotní stav všech členů 

nové rodiny atd. 

Koncepce výzkumu ekonomické situace pěstounských rodin, jehož výsledky zde 

předkládáme, vychází z několika předpokladů a záměrů. Především z toho, že datové 

zdroje pro spolehlivé a reprezentativní zhodnocení finanční situace pěstounských rodin 

jsou omezené a absolutní i relativní počty pěstounských rodin jsou velmi nízké, což 

limituje na minimum také jejich zastoupení v existujících reprezentativních datových 

souborech. Proto je nevyhnutelné při zkoumání ekonomických podmínek pěstounské 

péče užít kombinace více metod. K tomu je třeba využít různých zdrojů informací a 

komparovat dosažená zjištění. Jestliže statistiky nám umožňují dostat se pouze na 

obecné informace, zatímco podrobnější strukturovanost příjmů a výdajů je z nich 

možné odvozovat pouze metodami statistického modelování, je třeba se k informacím 

„o reálném životě“ dostat přímým zjišťováním v pěstounských rodinách. Kromě 

nutnosti získat od nich co nejobjektivnější informace je stejně důležité poznat jejich 

subjektivní hodnocení, co jim stávající podmínky umožňují a kde vidí problémy. Na 

základě kombinace tzv. tvrdých a měkkých dat lze vytvořit skutečný obraz ekonomické 

situace pěstounských rodin v jejich různých podobách, což je stěžejním cílem tohoto 

projektu.  

Výzkum je také koncipován s ohledem na to, že finanční situaci pěstounských 

rodin, nezávisle na tom, provádějí-li pěstounskou péči v „běžné“ rodině nebo v ZVPP, 

nelze nahlížet pouze jednostranně z hlediska aktuální životní, konkrétně příjmové, 

úrovně. Pro samotné pěstouny je důležité, jak se jejich společensky vysoce přínosná 

aktivita promítá do jejich osobního života v celém životním cyklu. To konkrétně 

znamená, jak ovlivní jejich důchodové nároky a zabezpečení ve stáří. Nejisté se jeví 

zabezpečení pěstounů na přechodnou dobu, pokud dočasně nepečují o žádné dítě 

(nebo pečují o méně dětí) a přitom pěstoun nemá, vzhledem k pěstounské činnosti, 

zakotvení na trhu práce. Neméně významné je zabezpečení dětí v pěstounské péči na 

dobu po jejím ukončení. Jde především o to, s jakými vstupními předpoklady nastupují 

do života dospělého. Dnes nejsou dostatečné znalosti o tom, zda a nakolik a kým je 

jim např. poskytnut finanční základ životního startu prostřednictvím spoření a jaké 

jsou zde potenciální možnosti zlepšení v tomto ohledu. 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zmapování ekonomické situace pěstoun-

ských rodin z hlediska objemu a struktury jejich příjmů a výdajů, a to kombinací tří 

metod: realizací výběrového šetření mezi vybranými pěstounskými rodinami, kompa-

rací jeho výsledků s daty o ekonomické situaci rodin s dětmi v ČR obecně („běžných“ 

rodin) a modelovým srovnáním situace vybraných typů pěstounských a běžných rodin. 

Subjektivní reflexe situace pěstounských rodin a postoje i zkušenosti pěstounů byly 

kromě výběrového šetření sledovány také v kvalitativním šetření. 

Zpráva o výsledcích výzkumu je strukturována následovně. Po úvodní části 

věnované metodologii výzkumu následuje kapitola popisující základní charakteristiky 

pěstounských rodin, hodnotové orientace pěstounů a jejich důvody pro přijetí dítěte do 

pěstounské péče. Zvláštní pozornost je zaměřena též na zdravotní problémy a postižení 
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u dětí v pěstounské péči jako na významnou determinantu života pěstounských rodin, 

která může do jisté míry ovlivňovat i jejich ekonomickou situaci. Jedna ze stěžejních 

kapitol je následně věnována příjmové situaci pěstounských rodin s ohledem na různé 

druhy příjmů a výdajů včetně výdajů specifických pro tento typ rodin. Ekonomická 

situace rodin přitom byla mapována jak v rodinách věnujících se individuální pěstoun-

ské péči, tak v zařízeních pro výkon pěstounské péče, jimž je věnována samostatná 

kapitola. V další kapitole předkládáme srovnání individuální pěstounské péče s „větši-

novými“ rodinami, tj. rodinami s dětmi, v nichž není poskytována pěstounská péče. 

Zdrojem dat zde byly výsledky provedeného dotazníkového šetření mezi pěstounskými 

rodinami a statistika rodinných účtů ČSÚ jako zdroj dat pro posouzení situace běžné 

rodiny. Další kapitola předkládá výsledky srovnávací analýzy provedené nástroji 

mikroekonomického modelování. Připojena je analýza důchodového zabezpečení 

pěstounů a makroekonomické propočty nákladů státu na pěstounskou péči.  

Pozornost v této studii je věnována rovněž institutu pěstounské péče na pře-

chodnou dobu jako jedné z forem profesionalizace pěstounské péče. Součástí publikace 

jsou i výsledky kvalitativního šetření, respektive hloubkových rozhovorů s pěstouny, 

zpracované převážně formou kazuistik. Samostatná kapitola shrnuje náměty a 

doporučení respondentů dotazníkového šetření určená zadavateli výzkumu.  

V závěru jsou zhodnoceny získané poznatky z hlediska cílů projektu. Především 

je pozornost soustředěna na zdroje nerovností individuální pěstounské péče a 

pěstounské péče poskytované v zařízeních a zdroje a projevy odlišností pěstounských 

rodin od rodin běžných a též na roli různých zdrojů příjmů z hlediska poskytování 

materiálních podmínek a rozvojových možností pro děti v pěstounské péči. Pokusili 

jsme se také odpovědět na otázku, jaké dává stávající systém předpoklady jak pro 

dalšího život dětí vychovaných v pěstounských rodinách, tak pro zajištění vlastních 

potřeb a důchodové zabezpečení pěstounů. Závěr poukazuje rovněž na některé 

nesrovnalosti ve stávajícím legislativním ukotvení pěstounské péče a jejího finančního 

ohodnocení. 
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1. Metodika 

1.1 Kvantitativní sociologické šetření a sběr dat 

Dotazníkové šetření, které probíhalo v měsíci červnu 2010, mělo za cíl 

shromáždit informace o tom, v jakých finančních podmínkách pěstounské rodiny žijí, 

do jaké míry mohou zvyšovat svoji životní úroveň vlastní ekonomickou aktivitou a 

nakolik dávky pěstounské péče pokrývají jejich skutečné náklady na děti svěřené do 

pěstounské péče. Podrobně mapovalo také výdaje pěstounských rodin na zabezpečení 

kvalitní péče a plnohodnotného vývoje dětí vlastních i dětí v pěstounské péči a 

kvalitního života celé rodiny.  

Za tímto účelem byl vytvořen výzkumný nástroj - dotazník (v příloze 1), který 

byl pěstounským rodinám3 distribuován poštou prostřednictvím oddělení sociálně 

právní ochrany dětí krajských úřadů, které za spolupráce obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností měly k dispozici adresy na pěstounské rodiny v každém 

z krajů.4 Krajští pracovníci byli požádáni, aby dotazníkem obeslali každou druhou 

pěstounskou rodinu v kraji, tzn. přibližně 50 % pěstounských rodin na území ČR. 

Modifikovanou verzí dotazníku (v příloze 2) pak byla obeslána všechna zařízení pro 

výkon pěstounské péče na území ČR. Ze zařízení pro výkon pěstounské péče se vrátilo 

17 vyplněných dotazníků. 

Referenčním obdobím, za které byly sbírány informace, byl měsíc červen 2010. 

Jelikož dotazník poměrně podrobně mapoval strukturu příjmů a výdajů v daném 

měsíci, obdržely rodiny dotazník na konci května, aby byly již na začátku referenčního 

období obeznámeny s obsahem a strukturou zjišťovaných údajů a měly tak možnost 

tyto informace průběžně sledovat a na konci měsíce je zaznamenat do dotazníku. 

Vyplněné dotazníky byly následně navráceny zpět poštou, pro zachování naprosté 

anonymity dotazovaných již přímo na adresu realizačního týmu (Výzkumného ústavu 

práce a sociálních věcí, v.v.i.).  

Návratnost dotazníků odpovídala tomu, že se jednalo o dotazníkové šetření 

dopisovou formou, u nichž je ochota odpovídat, vyplnit samostatně dotazník a zaslat 

jej zpět nižší než v šetřeních, kde je respondent k participaci motivován při osobním 

setkání přímo tazatelem, který navíc sám vyplní respondentovy odpovědi do dotazníku. 

Nižší ochota respondentů sdílet informace je také spojená s citlivými otázkami ohledně 

jejich osobních i rodinných příjmů, které v tomto dotazníku tvořily podstatnou část. Při 

koncipování tohoto šetření byla odhadovaná návratnost 20 %, z tohoto hlediska tedy 

skutečná návratnost 24 % mírně předčila původní očekávání (tabulka č. 1.1). Zároveň 

tak poskytla poměrně rozsáhlý soubor respondentů (N = 722), který umožňuje 

provádět komplexní analýzy a potřebná třídění.  

Návratnost se lišila v jednotlivých krajích, nadprůměrné návratnosti bylo dosa-

ženo v Praze, Jihočeském a Moravskoslezském kraji a především pak v Karlovarském 

kraji a na Vysočině. Nejnižší návratnost byla naopak ve Zlínském kraji. Podrobné 

informace o počtech rozeslaných dotazníků, návratnosti i konečném výběrovém 

souboru jsou obsaženy v tabulce č. 1.1. Při obesílání rodin bylo zjištěno 59 

                                                 
3 Dotazník byl určeny pro individuální pěstounské rodiny včetně příbuzenské pěstounské péče a rovněž pro 
poručníky, kteří osobně zajišťují péči o děti a z tohoto titulu jim vzniká nárok na dávky pěstounské péče.  

4 Šetření se dle informací od krajských pracovníků odmítl účastnit pouze jeden obecní úřad, pěstounské 
rodiny spadající pod tento obecní úřad tedy nebyly dotazníkem obeslány.  
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nedobytných adres, tedy adres, z nichž se obálky s dotazníkem vrátily z důvodu špatné 

(neúplné) adresy či neexistence adresáta na dané adrese. Toto bylo způsobeno pravdě-

podobně neaktuálními informacemi o reálných adresách těchto pěstounských rodin.  

Z navrácených dotazníků bylo nutné vyřadit ze zpracování 9 rodin. Hlavními 

důvody pro jejich nezahrnutí do analýz bylo to, že v měsíci červnu neměli v domácnosti 

žádné dítě svěřené do pěstounské péče a v několika případech také velmi nízká kvalita 

vyplnění dotazníku. 

  

Tabulka č. 1.1 Návratnost dotazníků dle krajů 

kraj 
odeslaných 

obálek 
nedobytné 

adresy 

vyřazené 
dotazníky (špatná 

kvalita, nejsou 
děti v PP) 

konečný soubor 
pro analýzu 

návratnost  
(v %) 

Hl. m. Praha 175 9 - 44 26,5 

Středočeský 300 4 - 70 23,6 

Jihočeský 177 4 - 46 26,6 

Plzeňský 170 6 - 34 20,7 

Karlovarský 152 4 - 47 31,8 

Ústecký 274 11 2 52 20,5 

Liberecký 145 1 2 29 21,5 

Královéhradecký 140 1 - 30 21,6 

Pardubický 130 - - 35 26,9 

Vysočina 113 1 - 39 34,8 

Jihomoravský 299 1 1 65 22,1 

Olomoucký 280 10 4 50 20,0 

Zlínský 154 3 - 23 15,2 

Moravskoslezský 581 4 - 158 27,4 

celkem 3 090 59 9 722 24,1 

 

Vzhledem k již zmíněné návratnosti a odlišnostem v rámci jednotlivých regionů 

je na místě provést základní porovnání, zda jsou ve výběrovém souboru patrné 

odlišnosti oproti souboru základnímu, tedy oproti všem rodinám s dětmi v pěstounské 

péči, resp. rodinám, které pobírají odměnu pěstouna. Z hlediska členění pěstounských 

rodin do jednotlivých krajů je patrné, že výběrový soubor se nijak výrazně neodlišuje 

od reálného stavu (tabulka č. 1.2), mírně vyšší zastoupení v souboru mají pouze rodiny 

z Moravskoslezského kraje (rozdíl činí 5 procentních bodů, bereme-li strukturu dle 

vyplacených dávek, a 4 procentní body, porovnáváme-li je s počty pěstounských rodin 

k 31.12.2009 dle statistik MPSV).  

Z hlediska počtu dětí svěřených do pěstounské péče je patrná mírná odchylka 

výběrového souboru, neboť v porovnání se statistickými daty za celou ČR je zde 

podhodnoceno zastoupení rodin s jedním dítětem v pěstounské péči (o 12 p.b. při 

porovnání se strukturou rodin dle vyplacených dávek a o 11 p.b. při porovnání 

s ročními výkazy MPSV o počtu pěstounských rodin). Mírně vyšší zastoupení ve 

výběrovém souboru mají naopak rodiny s dvěma, třemi a čtyřmi dětmi svěřenými do 

pěstounské péče (tabulka č. 1.3). Tato odchylka je patrně způsobena samotným 

zaměřením výzkumu, neboť vícečetné rodiny obecně (Hora, Kofroň, Sirovátka, 2008) 

a potažmo také vícečetné pěstounské rodiny se v porovnání s rodinami s méně dětmi 

častěji potýkají s finančními a materiálními obtížemi. Tito respondenti tedy mohli být 

více motivováni zúčastnit se předkládaného výzkumu, neboť silněji reflektovali, že 
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informaci jimi poskytnuté mohou v důsledku přispět ke zlepšení jejich podmínek pro 

kvalitní zajištění pěstounské péče. 

 

Tabulka č. 1.2 Pěstounské rodiny v jednotlivých krajích ČR - porovnání 

výběrového souboru a statistických dat za celou ČR 

kraj 
výběrový soubor 

ČR I. - dávky PP 
6/2010* 

ČR II.- počet rodin 
12/2009** 

rozdíl výběrového 
souboru oproti ČR - 

v p.b. 

abs. % abs. % abs. % ČR I. ČR II. 

Hl. m. Praha 44 6,1 667 8,2 487 7,7 -2,1 -1,6 

Středočeský 70 9,7 827 10,2 662 10,5 -0,5 -0,8 

Jihočeský 46 6,4 442 5,4 341 5,4 0,9 1,0 

Plzeňský 34 4,7 408 5,0 270 4,3 -0,3 0,4 

Karlovarský 47 6,5 393 4,8 329 5,2 1,7 1,3 

Ústecký 52 7,2 747 9,2 571 9,0 -2,0 -1,8 

Liberecký 29 4,0 392 4,8 320 5,1 -0,8 -1,1 

Královéhradecký 30 4,2 413 5,1 301 4,8 -0,9 -0,6 

Pardubický 35 4,8 365 4,5 289 4,6 0,4 0,3 

Vysočina 39 5,4 335 4,1 246 3,9 1,3 1,5 

Jihomoravský 65 9,0 756 9,3 589 9,3 -0,3 -0,3 

Olomoucký 50 6,9 590 7,3 458 7,3 -0,3 -0,3 

Zlínský 23 3,2 409 5,0 319 5,1 -1,9 -1,9 

Moravskoslezský 158 21,9 1 375 16,9 1 131 17,9 4,9 4,0 

celkem 722 100 8 119 100,0 6 313 100,0 x x 

* dle počtu přiznaných odměn pěstouna (vč. odměn pěstouna ve zvláštních případech) za měsíc červen 
2010 

** dle počtu pěstounských rodin k 31.12.2009 dle výkazu V20-01, MPSV 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočet 

 
Tabulka č. 1.3 Pěstounské rodiny dle počtu dětí v pěstounské péči - porovnání 

výběrového souboru a statistických dat za celou ČR 

počet dětí v PP 
výběrový soubor 

ČR I.- dávky PP 
6/2010* 

ČR II.- počet rodin 
12/2009** 

rozdíl výběrového 
souboru oproti ČR - 

v p.b. 

abs. % abs. % abs. % ČR I. ČR II. 

1 dítě 465 64,4 6203 76,4 4 729 75,5 -12,0 -11,1 

2 děti 161 22,3 1383 17,0 1 103 17,6 5,3 4,7 

3 děti 57 7,9 366 4,5 270 4,3 3,4 3,6 

4 děti 27 3,7 113 1,4 97 1,5 2,3 2,2 

5 dětí 6 0,8 28 0,3 32 0,5 0,5 0,3 

6 dětí 2 0,3 10 0,1 18 0,3 0,2 0,0 

7 a více dětí 4 0,5 16 0,2 15 0,2 0,3 0,3 

celkem 722 100 8119 100 6 264 100,0 x x 

* dle počtu přiznaných odměn pěstouna (vč. odměn pěstouna ve zvláštních případech) za měsíc červen 
2010 

** dle počtu pěstounských rodin k 31.12.2009 dle výkazu V20-01, MPSV 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočet 
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Získaná data z výběrového šetření pěstounských rodin jsou vyhodnocena také 

z hlediska toho, nakolik a jak se ve vybraných charakteristikách odlišují pěstounské 

rodiny od rodin většinové populace. Ke srovnání jsou využita data statistiky rodinných 

účtů (SRÚ), pravidelně zpracovávaných v Českém statistickém úřadu. Konkrétně se 

jedná o data o rodinách (domácnostech) s dětmi a jejich typech, tak jak jsou informace 

o nich dostupné v publikovaných výsledcích SRÚ. Podrobnější informace o metodice 

jsou v 7. kapitole, která předkládá výsledky tohoto srovnání. 

1.2 Hloubkové rozhovory - kvalitativní výzkum  

Terénní kvalitativní šetření bylo provedeno ve fázi předvýzkumu, jeho hlavním 

cílem bylo získat relevantní informace pro vytvoření vhodného výzkumného nástroje 

pro kvantitativní šetření. Byly provedeny 3 expertní rozhovory s odborníky v oblasti 

náhradní rodinné péče, 3 hloubkové rozhovory s pěstouny různých typů výkonu 

pěstounské péče (individuální pěstounská péče, zařízení pro výkon pěstounské péče) a 

řada neformálního rozhovorů s pěstouny. Z vybraných rozhovorů byly pořízeny 

doslovné přepisy nezbytné pro jejich následnou analýzu. Při analýze byla data 

konceptualizována a kategorizována za účelem rozčlenit relevantní informace a nalézt 

vztahy mezi zkoumanými skutečnostmi. Výsledky kvalitativní analýzy jsou uvedeny 

v kapitole 6 formou kazuistik. 

1.3 Mikroekonomické modely 

Pro stanovení modelových předpokladů byla stěžejní metodou sekundární 

analýza existujících legislativ,5 aktuálních statistických datových zdrojů (zejména 

statistika rodinných účtů) a využití výstupů z provedeného dotazníkového šetření. 

Na základě výsledků provedeného dotazníkového šetření, požadavků zadavatele 

a statistik rodinných účtů byly sestaveny reprezentativní modelově typizované rodiny, 

které byly posuzovány a srovnány dle stanovených kritérií tak, aby bylo možno: 

 zmapovat ekonomickou situaci pěstounských rodin 

 srovnat ekonomickou situaci pěstounských rodiny s biologickými rodinami a srovnat 

různé modely provádění pěstounské péče mezi sebou navzájem. 

Modelově bylo stanoveno pět typů rodin v závislosti na způsobu péče o děti a 

míry ekonomické aktivity. Těchto 5 základních typů rodinných domácností pak bylo 

rozčleněno dle počtu dětí, o které pečují. Rozsah počtu závislých dětí byl uvažován od 

1 do 4, když bylo uvažováno též s různou mírou zdravotního postižení. 

U takto sestavených zástupců jednotlivých typů rodin pak byly na základě 

charakteristik zjištěných z dotazníkového šetření, statistiky rodinných účtů a platné 

legislativy zjišťovány příjmy, které byly rozčleněny dle různých kritérií. Takto získána 

data byla následně analyzována a na základě modelových propočtů byl zhodnocen 

současný stav ekonomické situace pěstounských rodina a dále byly porovnány 

jednotlivé typy péče o dítě. Tato srovnání byla provedena jak pro období ekonomické 

                                                 
5  Zejména byly využity následující zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 155/ 

1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákon č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č. 110/2006 
Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zákon č. 94/1963 Sb., 
o rodině. 
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aktivity, tak pro období pobírání důchodu, kdy byly srovnávány důchodové nároky 

pěstounů mezi sebou navzájem a ve srovnání s biologickými rodiči. 

Základními metodami provedeného hodnocení ekonomické situace bylo využití 

mikroekonomických simulačních modelů, zkonstruovaných pro účely této studie, jejichž 

výsledky pak byly srovnávány a interpretovány pomocí metody selektivní komparativní 

analýzy modelových rodin. 
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2. Vybrané charakteristiky pěstounských rodin 

2.1 Základní charakteristiky rodin pěstounů 

Základní informace o skladbě a charakteristikách pěstounů ve výběrovém 

souboru a potažmo jejich zobecnění na pěstouny v celé České republice představují 

důležité východisko sledování ekonomické situace těchto rodin, ale i jejich postojů a 

názorů. Vzhledem k tomu, že výrazné zastoupení mezi pěstounskými rodinami má tzv. 

příbuzenská pěstounská péče, budou další základní charakteristiky zkoumány oddě-

leně, neboť lze předpokládat, že tyto dvě skupiny (tedy rodiny, kde ke svěřeným 

dětem existuje příbuzenský vztah, a rodiny, kde žádná příbuzenská linie není) se 

v mnohých ohledech mohou lišit.  

Již z celorepublikových statistik (tabulka č. 2.1) je zřejmé, že v České republice 

převládají mezi pěstounskými rodinami ty, které mají alespoň k jednomu z dětí 

svěřených do pěstounské péče příbuzenský vztah (69 % rodin). Regionálně je 

zastoupení takovýchto rodin poměrně diferencované, neboť zatímco v některých 

krajích nepřesahuje 60 % (kraje Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský a Vysočina), 

v hlavním městě Praze dosahuje téměř 90 % a 80 %, zastoupení je překročeno také 

v Karlovarském a Ústeckém kraji. Je také jasně patrné, že v rámci příbuzenské 

pěstounské péče jsou děti nejčastěji svěřovány prarodičům. Tyto regionální odlišnosti 

je možné vysvětlovat individuálním přístupem jednotlivých soudů, kdy někteří 

soudci/soudy svěřují dítě do pěstounské péče příbuzných výrazně méně často než jiní, 

dále pravděpodobně také odlišným zastoupením určitých typů případů, které místní 

OSPOD řeší, v jednotlivých regionech.  
 

Tabulka č. 2.1 Pěstounské rodiny dle vztahu k dítěti svěřenému do pěstounské 

péče a kraje 

kraj 
počet pěst. rodin 
k 31.12. 2009 

vztah k dítěti podíl rodin  
s příbuzenskou 

pěstounskou péčí (v %) prarodiče jiní příbuzní cizí 

Hl. m. Praha 487 342 86 106 87,9 

Středočeský 662 414 99 151 77,5 

Jihočeský 341 176 48 122 65,7 

Plzeňský 270 152 39 55 70,7 

Karlovarský 329 195 73 56 81,5 

Ústecký 571 368 115 130 84,6 

Liberecký 320 152 64 105 67,5 

Královéhradecký 301 146 47 111 64,1 

Pardubický 289 131 50 140 62,6 

Vysočina 246 93 21 118 46,3 

Jihomoravský 589 266 78 252 58,4 

Olomoucký 458 253 92 125 75,3 

Zlínský 319 155 36 128 59,9 

Moravskoslezský 1 131 447 215 469 58,5 

celkem ČR 6 313 3 290 1 063 2 068 69,0 

Pozn.: Případný rozdíl mezi celkovým počtem pěstoun. rodin a součtem dle vztahu k dítěti je dán různými 
možnostmi vztahů obou pěstounů ke svěřenému dítěti, resp. dětem v rámci jedné rodiny. Např. dítě může 
být svěřeno do společné pěstounské péče partnerů, z nichž jeden je jeho biolog. příbuzným a druhý nikoli. 
Zdroj: MPSV, vlastní výpočet 
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Ve výběrovém souboru realizovaného šetření je podíl rodin, kde je alespoň 

jedno dítě svěřené do pěstounské péče v příbuzenském vztahu s pečovatelem, mírně 

nižší než celorepublikový průměr. Představuje 60 % z celkového souboru 722 

pěstounských rodin. Následující část pak dokládá, že toto rozdělení má řadu důležitých 

souvislostí z hlediska skladby rodin, především vzhledem k počtu dětí svěřených do 

pěstounské péče, ale také z hlediska věku, vzdělání i socioekonomického statusu 

pěstounů.  

Většina dotázaných pěstounů a pěstounek žije ve společné domácnosti se svým 

manželem/manželkou, kohabitujících partnerů je pouze velmi malý podíl (tabulka č. 

2.2). Nezanedbatelné zastoupení však mají osaměle žijící ženy-pěstounky, a to 

především jedná-li se o příbuzenskou pěstounskou péči, kde žije bez partnera pouze 

s dětmi 40 % žen. Naopak ženy, které mají děti v nepříbuzenské péči, žijí podstatně 

častěji v manželském soužití, zcela bez partnera jich je 24 %. U mužů-respondentů, 

jejichž zastoupení v souboru je oproti ženám celkově výrazně nižší, se statisticky 

významné rozdíly dle typu pěstounské péče neprojevují. Většina jich žije v manželství, 

osaměle žijící muži, kteří by měli děti svěřené do pěstounské péče, jsou v souboru 

zastoupeni méně často, i tak však tvoří téměř pětinu. 

 

Tabulka č. 2.2 Partnerské uspořádání respondentů z výběrového souboru rodin 

pěstounů, dle pohlaví respondenta a typu pěstounské péče (v %) 

typ partnerského 
soužití 

muži ženy 

nepříbuz. PP příbuz. PP celkem nepříbuz. PP příbuz. PP celkem 

manželé 79,3 77,0 77,8 70,6 52,2 59,8 

nesezdané soužití - 6,6 4,4 5,7 7,6 6,8 

sám (bez 
partnera/ky) 

20,7 16,4 17,8 23,7 40,2 33,3 

N  29 61 90 262 368 630 

Pozn.: V tabulce jsou vyznačeny statisticky významné rozdíly, kde hladina významnosti dosahuje alespoň 
0,05. 

 

 Pokud žijí respondenti se svým manželem/kou, mají děti nejčastěji svěřeny do 

společné pěstounské péče, především respondenti muži (bez rozdílu) a respondentky, 

u kterých se nejedná o příbuzenskou pěstounskou péči. Zajímavé je, že 21 % vdaných 

žen uvádí, že příbuzné děti jsou pouze ve výhradní péči jednoho z partnerů, zde tedy 

pravděpodobně jich samotných, neboť dotazník měla dle instrukcí vyplňovat osoba, 

která má dítě svěřeno do pěstounské péče.6 Protože se jedná o příbuzenskou 

pěstounskou péči, je možné, že v těchto případech byla volena pěstounská péče pouze 

osoby biologicky příbuzné a nikoli společná péče s partnerem, kde již biologická 

příbuznost být nemusí.  

Další dvě možnosti uspořádání pěstounské péče, tedy situace, kdy by každý 

z manželů měl svěřeno dítě ve výlučné péči a žádné z dětí by nebylo ve společné péči 

manželů, či případ, kdy je některé z dětí ve společné pěstounské péči a některé ve 

výlučné péči jednoho z manželů, byly identifikovány pouze ve 4 případech a nejsou 

tedy podrobněji sledovány dle dalšího třídění. 

 

                                                 
6  V případě společné pěstounské péče manželů pak ten, kdo zajišťuje převážnou část péče o dítě. 
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Tabulka č. 2.3 Komu jsou děti svěřeny do pěstounské péče ve výběrovém 

souboru rodin pěstounů, dle pohlaví respondenta a typu pěstounské péče (v 

%) 

komu jsou děti 
svěřeny do PP 

muži ženy 

nepříbuz. PP příbuz. PP celkem nepříb. PP příbuz. PP celkem 

společná PP  
s manželem/kou 

87,0 87,2 87,1 90,3 79,1 84,7 

všechny děti pouze 
jeden z partnerů 

13,0 12,8 12,9 9,7 20,9 15,3 

N  23 47 70 185 187 372 

Pozn.: V tabulce jsou vyznačeny statisticky významné rozdíly, kde hladina významnosti dosahuje alespoň 
0,05. 

 

Dětí v příbuzenské pěstounské péči je v průměru v rodinách méně a žijí 

se staršími pečovateli. V rodinách, kde se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči, 

je průměrný věk muže 56,4 let a ženy 55 let, zatímco v případě nepříbuzenské péče je 

to téměř o 10 let méně - 47,3 let u mužů 45,6 let u žen (tabulka č. 2.4). Rozdíl je 

daný tím, že v příbuzenské pěstounské péči mají děti často svěřeny jejich prarodiče, 

mediánový věk (tedy věk, který dělí sledovaný soubor na polovinu) je u příbuzenské 

PP ještě vyšší než průměr, a to o 2 roky v případě žen a o 1,6 roku u mužů. U 

nepříbuzenské pěstounské péče tyto rozdíly nejsou, hodnota průměru zde tedy není 

zkreslena odchylkami příliš nízkého či naopak vysokého věku. Ač jsou však pěstouni 

v nepříbuzenské péči věkově mladší, v průměru mají delší zkušenost 

s výkonem pěstounské péče. První dítě jim totiž bylo svěřeno do pěstounské péče 

v průměru před 7,8 lety (medián 6,5 let), pěstounům vykonávajícím v současné době 

příbuzenskou pěstounskou péči před 5,1 lety (medián 3 roky).  

 

Tabulka č. 2.4 Věkové složení pečovatelů, průměrný věk a věkový medián, dle 

typu pěstounské péče 

věk 
muži ženy 

nepříbuz. PP příbuz. PP celkem nepříbuz. PP příbuz. PP celkem 

méně než 35 let 3,9 5,4 4,7 8,1 5,8 6,7 

35-44 34,2 11,8 21,9 37,9 12,9 23,1 

45-54 43,9 16,5 28,8 40,0 20,6 28,5 

55-64 14,9 41,9 29,8 11,2 44,1 30,8 

65 let a více 3,1 24,4 14,8 2,8 16,5 11,0 

průměrný věk 47,3 56,4 52,3 45,6 55,0 51,2 

věkový medián 47 58 53 45 57 51 

Pozn.: V tabulce jsou vyznačeny statisticky významné rozdíly, kde hladina významnosti dosahuje alespoň 
0,05. 

 

Odlišnostem ve věkovém složení pečovatelů odpovídají i mírné diference věku 

dětí svěřených do pěstounské péče. Ukazatele věku dětí jsou nicméně ve výběrovém 

souboru ovlivněny tím, že u 48 % dětí nebyl v dotazníku uveden jejich věk. Údaje za 

polovinu dětí, u kterých byl jejich věk uveden, nicméně naznačují, že příbuzenští 

pěstouni se častěji starají o děti starší 10 let, a naopak nepříbuzenští pěstouni mají 

častěji děti předškolního věku (věk 0-5 let: 23 % vs. 12 % u příbuzenské péče). Při 

porovnání věkového složení pěstounských dětí a biologických dětí v domácnosti 
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respondentů jsou biologické děti častěji starší než 16 let, děti v pěstounské péči jsou 

naopak nejčastěji ve věku základní školní docházky.  

Děti v příbuzenské pěstounské péči přicházejí do pěstounské péče nejčastěji ze 

své vlastní biologické rodiny, přičemž v některých případech již fakticky s rodinou 

pěstounů dítě žilo ve společné domácnosti před oficiálním rozhodnutím o svěření do 

pěstounské péče. Děti v nepříbuzenské pěstounské péči pak do rodin přicházejí téměř 

výhradně z ústavní výchovy (92 %).  

 

Tabulka č. 2.5 Kde děti žily bezprostředně před tím, než začaly žít v domácnosti 

pěstouna, dle typu pěstounské péče (absolutní hodnoty a sloupcová %) 

odkud dítě přišlo do 
PP 

příbuzenská PP nepříbuzenská PP celkem 

abs. % abs. % abs. % 

biologická rodina 444 77,4 32 6,2 476 43,5 

ústavní výchova 122 21,3 480 92,3 602 55,0 

jiná náhradní rodina 8 1,4 8 1,5 16 1,5 

celkem 574 100,0 520 100,0 1094 100,0 

 

Průměrný počet dětí svěřených do pěstounské péče v domácnosti, jsou-li jejich 

pěstouny příbuzní, je 1,4 oproti 1,8 pěstounských dětí v nepříbuzenské péči (tabulka č. 

2.6). Výrazně častěji se tedy pěstouni starají o jedno příbuzné dítě, naopak v nepříbu-

zenské péči je častěji přítomno 3 a více pěstounských dětí.  

 

Tabulka č. 2.6 Počet dětí svěřených do pěstounské péče, dle typu pěstounské 

péče (v % a průměr) 

počet děti svěřených do PP 
typ pěstounské péče 

celkem 
nepříbuzenská PP příbuzenská PP 

1 55,7 70,5 64,5 

2 22,7 21,9 22,2 

3 12,0 5,1 7,9 

4 a více 9,6 2,6 5,4 

N 291 430 721 

průměrný počet dětí 1,8 1,4 1,6 

Pozn.: V tabulce jsou vyznačeny statisticky významné rozdíly, kde hladina významnosti dosahuje alespoň 
0,05. 

 

 Sledujeme-li počet dětí, které měli respondenti doposud celkem svěřené do 

pěstounské péče, zůstávají výše popsané rozdíly zachovány. Pěstouni v příbuzenské 

péči vychovávali v průměru 1,5 dítěte (nejčastěji jedno dítě - 65 % a dvě děti - 

25 %), pěstouni bez příbuzenské vazby k dětem pak v průměru 2,1 dítěte (nejčastěji 

taktéž jedno dítě - 49 % a dvě děti - 23 %, ovšem výrazně častěji také více dětí - 3 a 

4 a více shodně 14 % dotázaných). 

Ženy-pěstounky starající se o některé z dětí ze svého příbuzenstva mají častěji 

zkušenost s biologickým rodičovstvím (89 % těchto pěstounek se někdy narodilo 

vlastní dítě oproti 73 % žen vykonávajících nepříbuzenskou pěstounskou péči) a taktéž 

zkušenost s výchovou vlastních nebo partnerových dětí ještě před tím, než jim bylo do 
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pěstounské péče svěřeno první dítě. Naopak více než čtvrtina žen v nepříbuzenské 

pěstounské péči neměla před svěřením prvního dítěte do pěstounské péče žádnou 

zkušenost s výchovou dětí vlastních, ani dětí svého případného partnera. I v těchto 

ukazatelích se tedy promítají částečně odlišné důvody pro pěstounství v rodinách 

příbuzenské a nepříbuzenské pěstounské péče. Zatímco první skupina řešila pomocí 

pěstounské péče především situaci selhání či nedostupnosti rodičovské péče pro 

některé z dětí v rámci své rodiny, druhá skupina častěji pěstounstvím nahrazovala 

absenci vlastních dětí a realizovala tak své rodičovství a touhu po dítěti (viz dále 

kapitola 2.4).  

U mužů-respondentů se tyto odlišnosti neprojevují, jednak vzhledem k jejich 

výrazně nižšímu zastoupení v souboru a pravděpodobně také proto, že v rodinách, kde 

bylo pěstounstvím nahrazeno vlastní rodičovství, se o svěřené děti pravděpodobně 

nejčastěji stará žena, především v jejich nižším věku (z tohoto titulu také měla vyplnit 

dotazník ona, nikoli její partner).  

 

Tabulka č. 2.7 Zkušenosti respondentů s biologickým rodičovstvím, resp. 

výchovou dětí mimo institut pěstounské péče, dle typu pěstounské péče a 

pohlaví respondenta (v %) 

  

muži ženy 

nepříbuzenská PP příbuzenská PP celkem nepříbuzenská PP příbuzenská PP celkem 

Narodily se někdy respondentovi vlastní děti? 

ano 82,8 77,0 78,9 73,3 88,9 82,4 

ne 17,2 23,0 21,1 26,7 11,1 17,6 

Měl/a respondent/ka zkušenost s výchovou vlastních dětí (příp. dětí partnera/ky) před 
zahájením PP? 

ano 82,8 83,6 83,3 73,7 93,5 85,2 

ne 17,2 16,4 16,7 26,3 6,5 14,8 

N  29 61 90 262 367 629 

Pozn.: V tabulce jsou vyznačeny statisticky významné rozdíly, kde hladina významnosti dosahuje alespoň 
0,05. 

 

I přes tyto odlišnosti ve vztahu k biologickému rodičovství zůstává celková 

velikost pěstounských rodin pečujících v režimu nepříbuzenské pěstounské péče větší 

a průměrně v nich v současné době žije 2,5 nezaopatřených dětí. Téměř v polovině 

pak v současné době žijí alespoň 3 závislé děti (47 %). Je to dáno již zmíněným vyšším 

počtem dětí svěřených do pěstounské péče, ale také přítomností biologických dětí. 

V příbuzenské pěstounské péči mají sice pěstounky častěji zkušenost s biologickým 

rodičovstvím, tyto děti jsou však ve většině případů již dospělé a často ani nežijí 

s rodičem/rodiči ve společné domácnosti. V průměru tedy žije v rodinách těchto 

pěstounů 1,7 nezaopatřených dětí.  
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Tabulka č. 2.8 Počet závislých dětí v pěstounských rodinách - děti biologické, 

osvojené i svěřené do pěstounské péče (v %, průměr a medián) 

počet nezaopatřených 
dětí v domácnosti 

typ pěstounské péče 
celkem 

nepříbuzenská PP příbuzenská PP 

1 25,1 57,7 44,5 

2 28,2 24,7 26,1 

3 20,6 10,9 14,8 

4 a více 26,1 6,7 14,6 

N 291 430 721 

průměrný počet dětí 2,5 1,7 2,0 

medián 2 1 2 

Pozn.: V tabulce jsou vyznačeny statisticky významné rozdíly, kde hladina významnosti dosahuje alespoň 
0,05. 

 

 Z hlediska socioekonomických ukazatelů, jakými jsou vzdělání, socioekonomický 

status a charakteristiky činnosti v zaměstnání/podnikání, jsou patrné neméně zajímavé 

souvislosti v závislosti na diferenciaci typu pěstounské péče na příbuzenskou a nepříbu-

zenskou. Některé tyto odlišnosti souvisejí s již zmíněnou odlišnou věkovou strukturou i 

skladbou rodin, resp. v průměru vyšším věkem pečovatelů v případě příbuzenské pěs-

tounské péče a vyšším zastoupením neúplných domácností v případě žen-pěstounek a 

především pak u žen v rámci příbuzenské pěstounské péče. 

 Vzdělanostní struktura mužů a žen v pěstounských rodinách je horší v případě 

příbuzenské pěstounské péče, neboť čtvrtina žen a 16 % mužů má pouze základní 

nebo nedokončené základní vzdělání, je zde také vyšší podíl osob vyučených bez 

maturity (58 % mužů a 41 % žen). Naopak středoškolské vzdělání s maturitou a 

především vysokoškolské má pouze minimum těchto pěstounů. U osob žijících 

v rodinách, kde je vykonávána nepříbuzenská pěstounské péče, má naopak většina 

mužů i žen alespoň středoškolské vzdělání s maturitou, každý pátý je přitom 

vysokoškolák. Zdánlivě by se tyto diference daly vysvětlit odlišnou věkovou strukturou 

(viz tabulka č. 2.4) mužů a žen v obou typech pěstounské péče, porovnáváme-li však 

vzdělanostní úroveň v rámci vybraných tří hlavních věkových skupin (ve věkovém 

rozpětí 35-64 let, které jsou v obou typech pěstounské péče dostatečně zastoupeny 

pro porovnání), je patrné, že v rámci každé ze zkoumaných věkových skupin je 

vzdělanostní struktura mužů i žen z rodin vykonávajících příbuzenskou pěstounskou 

péči horší. I v rámci shodných věkových skupin je totiž základní vzdělání a vyučení bez 

maturity častější u mužů i žen starajících se o děti v rámci příbuzenstva a naopak 

podíl osob s maturitou či vysokou školou vyšší u „nepříbuzenských“ pěstounů a 

pěstounek.  
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Tabulka č. 2.9 Vzdělání mužů a žen z výběrového souboru rodin pěstounů, dle 

typu pěstounské péče (v %) 

vzdělání 

muži ženy 

nepříbuz. 
PP 

příbuz. 
PP 

celkem ČR* 
nepříbuz. 

PP 
příbuz. 

PP 
celkem ČR* 

nedokončené 
základní / 
základní 

3,9 15,8 10,4 13,5 6,0 24,8 17,1 23,7 

vyučen bez 
maturity / 
střední bez 
maturity 

41,7 57,9 50,5 43,2 25,7 41,0 34,7 28,7 

střední s ma-
turitou vč. 
nástavbového 

34,6 17,6 25,3 30,3 49,3 28,3 36,9 37,1 

vysokoškolské 
vč. VOŠ 

19,7 8,8 13,8 13,0 19,0 5,9 11,3 10,6 

N  228 273 501 x 284 407 691 x 

Pozn.: V tabulce jsou vyznačeny statisticky významné rozdíly, kde hladina významnosti dosahuje alespoň 
0,05.  

* dle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (ČSÚ 2008, obyvatelstvo ČR ve věku 15 a více let). 

2.2 Přítomnost zdravotních problémů a postižení u dětí 
v pěstounské péči 

Zdravotní problémy či postižení dětí v rodině se ve finanční situaci rodin může 

odrážet jak na příjmové stránce, tak na stránce výdajové. Příjmy rodin mohou být 

ovlivněny sníženou, resp. nulovou ekonomickou aktivitou jedné (případně obou) 

pečujících osob, neboť výchova dítěte s některým z handicapů vyžaduje často zvýšenou 

či intenzivní péči, která je jen obtížně slučitelná s výdělečnou činností mimo 

domácnost. V případech, kdy je dítě zdravotně postižené, naopak některé dávky státní 

sociální podpory zohledňují jeho zdravotní stav (rodičovský příspěvek, sociální 

příplatek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna), případně je možné 

získat další dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. V případě 

postižení dítěte7 v individuální pěstounské péči mají pěstouni nárok na odměnu 

pěstouna ve zvláštních případech jako dávku pěstounské péče ze systému dávek státní 

sociální podpory. Odměna pěstouna ve zvláštních případech však náleží pěstounovi 

pouze tehdy, nebyl-li po celý kalendářní měsíc výdělečně činný (§ 40a odst. 2 zákona 

o státní sociální podpoře). Pěstoun tedy v tomto případě nesmí mít žádný příjem ze 

závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti a není-li v domácnosti ekonomicky 

aktivní její jiný dospělý člen, příjem domácnosti se skládá pouze z dávek a není možné 

jej doplňovat příjmem z pracovní činnosti pěstouna.  

Na druhé, výdajové straně pak ekonomickou situaci rodin s dítětem, které trpí 

nějakými zdravotními problémy či je postižené, ovlivňuje nutnost specifických výdajů 

spojených s chorobou či postižením, ať se jedná o výdaje za léčení, medikaci, kompen-

zační pomůcky či terapie (např. rehabilitace) a ozdravné či léčebné pobyty. Zvýšené 

výdaje či jejich specifické složení pak nemusí být ovlivněno pouze postižením definova-

ným jedním ze stupňů závislosti dítěte, ale také takovými handicapy dětí, jakými je 

                                                 
7  Je-li dítě svěřené do pěstounské péče osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně 

těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního 
právního předpisu (§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). 
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hyperaktivita, poruchy chování, psychické obtíže a s nimi spojená potřeba pomoci ze 

strany externích subjektů. V této kapitole se tedy budeme podrobněji věnovat 

handicapům dětí, se kterými se pěstouni musejí ve svých domácnostech vypořádat. 

V existujících statistikách je možné odlišit pouze rodiny, které mají v pěstounské 

péči některé dítě těžce zdravotně postižené (definováno stupněm závislosti) a mají 

tedy nárok na pobírání odměny pěstouna ve zvláštních případech. Podle statistiky 

přiznaných odměn pěstouna v měsíci červnu 2010 je patrné, že „klasickou“ odměnu 

pěstouna pobírá většina, tj. 7 431 pěstounských rodin, které mají alespoň jedno dítě 

v individuální pěstounské péči (tabulka č. 2.10). Mezi těmito rodinami je pouze 

minimum pěstounů, kteří by měli v pěstounské péči dítě těžce zdravotně postižené (7 

rodin). Lze se domnívat, že tyto rodiny nepobírají odměnu pěstouna ve zvláštních 

případech z důvodu nesplnění všech podmínek, tedy pěstoun je pravděpodobně ekono-

micky aktivní a má příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. 

Patrně ze stejného důvodu pak pobírají klasickou odměnu pěstouna i rodiny, které 

mají v pěstounské péči svěřeny 3 a více dětí a které by tak dle zákona mohly mít nárok 

na odměnu pěstouna ve zvláštních případech, tento by se však musel vzdát své 

výdělečné činnosti. 688 pěstounských rodin pobíralo za měsíc červen 2010 odměnu 

pěstouna ve zvláštních případech, v 270 rodinách přitom bylo alespoň jedno zdravotně 

postižené dítě, v ostatních případech vznikl rodinám nárok na tuto dávku z titulu 

alespoň tří dětí svěřených do péče (tabulka č. 2.11).  

 

Tabulka č. 2.10 Počet přiznaných odměn pěstouna podle počtu dětí a počtu 

těžce zdravotně postižených dětí (červen 2010) 

počet dětí  
v pěstounské péči 

zdravé děti 
těžce zdravotně postižené děti (počet) 

celkem 
1 2 3 

1 6 035 3 x x 6 038 

2 1 320 4 0 x 1 324 

3 52 0 0 0 52 

4 11 0 0 0 11 

5 a více 6 0 0 0 6 

celkem ČR 7 424 7 0 0 7 431 

Zdroj: MPSV - Okdávky 

 

Tabulka č. 2.11 Počet přiznaných odměn pěstouna ve zvláštních případech 

podle počtu dětí a počtu těžce zdravotně postižených dětí (červen 2010) 

počet dětí  
v pěstounské péči 

zdravé děti 
těžce zdravotně postižené děti (počet) 

celkem 
1 2 3 

1 0 165 x x 165 

2 1 47 11 x 59 

3 287 19 6 2 314 

4 92 5 1 4 102 

5 a více 38 7 2 1 48 

celkem ČR 418 243 20 7 688 

Zdroj: MPSV - Okdávky 
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Krom zastoupení dětí s postižením dle definovaných stupňů závislosti je však u 

rodin starajících se o děti formou pěstounské péče nutné sledovat také zastoupení 

jiných obtíží, neboť z důvodu časté existence zdravotních a psychických obtíží u dětí 

v pěstounské péči (Rozum a cit, 2007) klade výkon pěstounské péče na rodiny i jejich 

hospodaření specifické požadavky. Ve výběrovém šetření byly u všech závislých dětí 

žijících v domácnosti respondentů zjišťovány informace týkající se vybraných potíží 

dětí. Jmenovitě byli respondenti dotazováni na následující typy obtíží u dětí: poruchy 

pozornosti, poruchy učení, hyperaktivita, poruchy chování, nadměrná úzkost, fobie, 

častá nemocnost, lehčí zdravotní postižení, těžké zdravotní postižení či jiné, blíže 

nespecifikované poruchy. Údaje o těchto obtížích byly vykázány u 97 % dětí ve 

zkoumaném souboru, nejčastěji byly uváděny u dětí v pěstounské péči, relativně 

nejvíce chybějících údajů pak nalézáme u biologických dětí (tabulka č. 2.12). I zde jsou 

však k dispozici údaje o více než 91 % dětí. 

 

Tabulka č. 2.12 Děti ve výzkumném vzorku dle vztahu k respondentovi a 

uvedených handicapů*  

děti dle vztahu  
k respondentovi 

děti v souboru uvedeny handicapy dětí 

abs. v % abs. % ze všech dětí 

biologické 370 24,0 339 91,6 

v pěstounské péči 1 145 74,3 1 133 99,0 

osvojené 27 1,8 26 96,3 

celkem 1 542 100 1 498 97,1 

* podíl dětí žijících v domácnosti, za které byla vyplněna odpověď na otázku „Má dítě některé z těchto 
potíží?“ 

 

Děti v pěstounské péči, případně děti osvojené,8 vykazují v porovnání s biologic-

kými dětmi respondentů výrazně vyšší podíl všech zkoumaných poruch a potíží, 

nejmarkantnější je tento rozdíl v obtížích a poruchách spojovaných s chováním a 

psychikou dětí. K nejčastějším poruchám, kterými děti ve zkoumaných rodinách trpí, 

patří poruchy pozornosti, učení a hyperaktivita (graf č. 2.1). S těmito poruchami se 

setkáváme u každého čtvrtého dítěte žijícího v pěstounské péči, ovšem pouze u 

necelých 5 % (s výjimkou poruch učení) biologických dětí. Dále jsou relativně často 

zastoupeny poruchy chování, kterými trpí 18 % dětí v pěstounské péči, a lehčí 

zdravotní postižení, která nacházíme u 14 % pěstounských dětí. Také nadměrná úzkost 

a fobie je podstatně častěji přítomná u pěstounských dětí v porovnání s biologickými a 

její výskyt přesahuje 8% zastoupení. Nejméně často se pak u dětí v pěstounské péči 

setkáváme se zvýšenou nemocností a těžkým zdravotním postižením, což jsou však 

skutečnosti, které poměrně výrazně ovlivňují nároky na pečovatele především 

z hlediska jejich časových dispozic a u dětí s těžkým zdravotním postižením pak také 

nároky na zajištění kvalitní péče a dostupnost potřebných služeb pomáhajících 

pečovateli tuto péči zvládnout. 

 

                                                 
8  Osvojené děti jsou ve zkoumaném souboru zastoupeny pouze okrajově, údaje máme o 27 takovýchto 

dětech. V grafu č. 1 pro ilustraci uvádíme zastoupení sledovaných handicapů i u osvojených dětí, v dalších 
analýzách však tuto skupinu již podrobněji nesledujeme.  
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Graf č. 2.1 Děti dle handicapů a vztahu k respondentovi (v %) 
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Ukazuje se tedy, že přítomnost jednotlivých handicapů je u dětí, které jsou 

svěřeny do pěstounské péče, výrazná. Zcela zdrávo je pouze 38 % dětí svěřených do 

pěstounské péče, což je oproti 76 % mezi biologickými dětmi významný rozdíl. Krom 

toho je u nejčastěji zastoupených handicapů také velmi frekventovaná jejich kumulace, 

to znamená, že nezanedbatelný podíl těchto dětí, více než třetina, se potýká s více 

poruchami či potížemi najednou. Nejčastější kumulace přitom spatřujeme v rámci sku-

piny psychických obtíží a obtíží s chováním (poruchy pozornosti, učení, hyperaktivita, 

poruchy chování i nadměrné úzkosti, fobie).  

Kumulace handicapů je patrná nejen u jednotlivých dětí, ale také v rodinách, 

neboť méně než polovina rodin se stará výhradně o zdravé děti a s přibývajícím počtem 

dětí tento podíl klesá. Podrobněji se zaměříme na tři typy rodin - rodiny s jedním, 

dvěma a třemi dětmi, neboť tyto jsou nejčastěji zastoupeny ve výběrovém souboru. 

Hlavním třídicím znakem zde přitom není pouze počet dětí v pěstounské péči, ale 

počet všech nezaopatřených dětí v domácnosti. Sledované obtíže byly seskupeny do 

hlavních skupin, z nichž první zahrnuje obtíže spojené s chováním a psychikou dětí 

(poruchy pozornosti, učení, chování a hyperaktivita), druhá reprezentuje lehčí zdra-

votní postižení a třetí těžké zdravotní postižení. Zvýšenou nemocnost zde nesledujeme, 

neboť může být spojená častěji s nižším věkem dětí, a tedy závislá na věkové struktuře 

dětí v domácnostech. Taktéž jiné, nespecifikované obtíže nezahrnujeme právě z dů-

vodu nemožnosti jejich přesné identifikace a případného zařazení do sledovaných 

skupin.  

Necelá polovina rodin s jedním dítětem (toto jsou tedy výhradně pěstounské 

rodiny, bez dalších závislých biologických dětí v domácnosti) se stará o zdravé dítě (45 

%). Mezi rodinami se dvěma dětmi je necelá třetina (31 %) těch, kde jsou obě děti 

zdravé, mezi rodinami se třemi závislými dětmi je již pouze 22 % takových, kde žádné 

z dětí netrpí sledovanými obtížemi (grafy č. 2.2-2.4). V ostatních rodinách je často 
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zastoupena kumulace handicapů u více dětí, tzn. alespoň jednou ze sledovaných 

obtíží/poruch trpí více dětí najednou.  

V rodinách s jedním dítětem (graf č. 2.2) jsou nejčastějším handicapem poruchy 

pozornosti, chování a psychické problémy (38 % rodin), lehčím zdravotním postižením 

trpí dítě v 15 % rodin a těžké zdravotní postižení je ve 2 % případů.  

Necelá třetina rodin se dvěma dětmi má obě děti zdravé, v 37 % těchto rodin 

trpí jedno dítě některou z uvedených poruch - nejčastěji obtížemi spojenými 

s chováním a psychikou dítěte (graf č. 2.3). Ve 32 % rodin pak některou z uvedených 

obtíží trpí obě děti. Nejčastěji se jedná o kombinaci poruch spojených s chováním a 

psychikou obou dětí (17 % z dvoudětných rodin), dále však také poruchy pozornosti a 

psychiky v kombinaci s lehkým i těžkým zdravotním postižením. Těžké zdravotní 

postižení u obou dětí deklarovala 3 % dvoudětných rodin, což v absolutním vyjádření 

představuje 5 rodin.  

Mezi třídětnými rodinami je nejnižší podíl těch, které by se staraly výhradně o 

zdravé děti netrpící žádným ze sledovaných handicapů (22 %). Ve 40 % rodin trpí 

některým z handicapů pouze jedno dítě, v převážné většině se opět jedná o poruchy 

chování a psychické problémy, případně lehčí zdravotní postižení9 (graf č. 2.4). 38 % 

rodin pak čelí kumulaci handicapů u dvou či dokonce všech třech dětí (všechny tři děti 

trpí některým ze sledovaných handicapů v 18 % rodin).  

 

Graf č. 2.2 Handicapy v rodinách s 1 dítětem (v %) 
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9  V případě rodin se třemi dětmi již sledujeme pouze jednodušší dělení uvedených handicapů na handicapy 

„lehčí“ (poruchy chování, psychické problémy, případně lehčí zdravotní postižení) a těžké zdravotní 
postižení, neboť jednotlivé kombinace by vzhledem k počtu dětí vyústily ve značně nepřehledný výsledek. 
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Graf č. 2.3 Handicapy v rodinách se 2 dětmi (v %) 
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Graf č. 2.4 Handicapy v rodinách se 3 dětmi (v %) 
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2.3 Hodnotové orientace pěstounů 

S cílem zjistit, jaké hodnoty považují lidé věnující se pěstounské péči v životě 

za důležité a zda a do jaké míry se jejich preference odlišují od „běžné“ populace, byl 

respondentům předložen seznam vybraných výroků z oblasti rodinné, pracovní a 

společenské sféry a životního stylu (viz tabulka č. 2.13). U každého z výroků měl 

dotazovaný označit na předem stanovené škále, do jaké míry je pro něj osobně daná 

hodnota důležitá. Za účelem porovnat hodnotový žebříček pěstounů s populací ČR 

korespondují vybrané výroky s výroky použitými Centrem pro výzkum veřejného 

mínění SoÚ AV ČR (dále jen CVVM) v rámci výzkumu Naše společnost 2008, který byl 

zaměřen na obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let, přičemž dotázáno v něm bylo celkem 

1 066 respondentů.10 Výsledky tohoto výzkumu jsou prezentovány v tabulce č. 2.14.  

Jak je patrné z tabulek č. 2.13 a 2.14, jednoznačně nejdůležitější hodnotou je 

pro pěstouny, stejně jako pro „běžné obyvatelstvo“ život ve spokojené rodině. Za 

„velmi důležitou“ označil tuto hodnotu bezmála každý z dotazovaných pěstounů, 

v rámci „běžné populace“ se jednalo o čtyři pětiny respondentů. Na druhém místě (v 

tabulkách seřazeno dle zastoupení odpovědi „velmi důležité“) se u poskytovatelů 

pěstounské péče umístila pomoc těm, kdo ji potřebují, kterou ve svém životě 

považují za „velmi důležitou“ dvě třetiny dotazovaných pěstounů a za „spíše důležitou“ 

zbylá necelá třetina. Zajímavým zjištěním v tomto ohledu je fakt, že pomoc potřebným 

se u „běžné populace“ umístila v žebříčku ostatních hodnot až na sedmém místě (s 

necelým třetinovým zastoupením odpovědi „velmi důležité“ a s necelým dvoutřetino-

vým zastoupením odpovědi „spíše důležité“), druhou nejdůležitější hodnotou je pro 

zástupce populace ČR naopak především pomoc rodině a přátelům. Jak je však zřejmé 

z procentuálního zastoupení odpovědí znázorněných v tabulkách č. 2.13 a 2.14, podíly 

reprezentantů populace ČR, kteří tuto hodnotu označili jako velmi nebo spíše 

důležitou, jsou téměř shodné jako podíly pěstounů u shodného výroku, u nichž se však 

pomoc rodině a přátelům umístila až na pátém místě, nicméně ve velmi těsném 

závěsu za přáním mít práci, která má smysl a je užitečná, životem podle svého 

přesvědčení a již zmíněnou pomocí těm, kdo pomoc potřebují.  

V rámci souboru pěstounů pak lze v jejich odpovědích nalézt odlišnosti závisející 

na určitých charakteristikách. K důležitosti pomoci těm, kdo pomoc potřebují, se o 

něco častěji přiklánějí ženy ve srovnání s muži a též lidé, pro které hrají v jejich životě 

významnou roli hodnoty náboženské víry. Pomoc především rodině a přátelům je 

naopak dle očekávání častěji velmi důležitá pro respondenty, kteří mají svěřeno 

dítě/děti do příbuzenské pěstounské péče, pro osoby s nižším vzděláním (tj. základním 

nebo středním bez maturity) a respondenty, pro něž hraje náboženství v jejich životě 

(spíše) nevýznamnou roli. Tyto charakteristiky (vzdělání a náboženství) nicméně velmi 

úzce souvisejí s typem pěstounské péče, neboť pěstouni se statutem příbuzenské 

pěstounské péče mají ve srovnání s pěstouny vykonávajícími nepříbuzenskou pěstoun-

skou péči v našem výběrovém vzorku častěji nižší vzdělání (viz kapitola 2.1) a méně 

často vyznávají náboženské hodnoty (viz dále). Pro nábožensky orientované pěstouny 

je pak častěji velmi důležitý život podle vlastního přesvědčení.  

Mít co nejvšestrannější vědomosti a všeobecný přehled je „velmi důležité“ 

pro třetinu pěstounů a necelou čtvrtinu osob dotazovaných v rámci výzkumu CVVM a 

„spíše důležité“ pro další polovinu respondentů z obou výběrových souborů, z hlediska 

pořadí je nicméně tato hodnota u pěstounů v pomyslném žebříčku podstatně výše 

                                                 
10  Tisková zpráva ze dne 11. června 2008 Jaké hodnoty jsou pro nás důležité? Dostupné z: 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100799s_ov80611.pdf 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100799s_ov80611.pdf


2. Vybrané charakteristiky pěstounských rodin 

 

 

 26 

nežli u většinové populace. Výrokem podávat perfektní profesionální výkon se 

pozvolna dostáváme ke druhé skupině výroků, které jsou v součtech zastoupeny 

odpovědí „velmi důležité“ a „spíše důležité“ oproti skupině výroků již jmenovaných 

„důležitější“ pro zástupce „běžné populace“ nežli pro respondenty z řad pěstounů. 

Zmíněný perfektní profesionální výkon je důležitý pro zhruba čtyři pětiny respondentů 

výzkumu CVVM, ovšem „jen“ pro necelé dvě třetiny pěstounů. Být oblíbený mezi 

lidmi je „velmi důležité“ nebo „spíše důležité“ pro obdobný podíl respondentů CVVM 

(opět zhruba čtyři pětiny) oproti pouhé nadpoloviční většině pěstounů. Z hlediska 

rozdílů mezi jednotlivými podskupinami pěstounů lze říci, že důležitost oblíbenosti mezi 

lidmi klesá s rostoucím věkem i vzděláním pěstouna a je vyšší u pěstounů vykonávají-

cích příbuzenskou pěstounskou péči než u ostatních.  

Žít příjemně a užívat si považuje ve svém životě za důležité v průměru 

zhruba polovina pěstounů oproti více než čtyřem pětinám zástupců „běžné populace“, 

čímž se tento výrok řadí k těm s nejvýraznějším rozdílem v zastoupení souhlasných 

odpovědí pěstounů oproti respondentům výzkumu CVVM (33 p.b.). Podstatně častěji 

se přitom jedná o pěstouny nevěřící a podíl těch, pro které je tato hodnota důležitá, 

výrazně klesá s rostoucím věkem. Podílet se na zlepšování života v místě bydliště 

je „velmi důležité“ pro každého desátého pěstouna a pro každého pátého respondenta 

výzkumu CVVM, za „spíše důležitou“ považuje tuto aktivitu polovina dotazovaných 

obou výzkumů. Důležitá je přitom tato činnost častěji pro pěstouny mající děti 

v příbuzenské pěstounské péči a v souvislosti s tím též pro pěstouny s nižším vzdělá-

ním. Vliv velikosti obce ani typu bydlení se oproti původnímu očekávání neprokázal.  

Čas na koníčky a zájmy upřednostňuje více než třetina dotázaných pěstounů 

oproti celým čtyřem pětinám reprezentantů „většinové populace“. Zde se opět, 

podobně jako u již zmíněného výroku „žít příjemně a užívat si“, setkáváme s velmi 

výraznými disproporcemi mezi souhlasnými odpověďmi obou sledovaných skupin 

respondentů (43 p.b.), což může poukazovat na existující rozdíly ve vyznávaných 

hodnotách, potažmo vnitřních motivací poskytovatelů pěstounské péče. V rámci tohoto 

výroku jsme vysledovali určité rozdíly pouze v závislosti na věku pěstouna, kdy pro 

nejstarší pěstouny (tj. ve věku 65 a více let) je tato hodnota ve srovnání s mladšími 

respondenty častěji „zcela nedůležitá“.  

Dosáhnout významného postavení ve společnosti považuje za důležité 

pouze necelá pětina pěstounů, přičemž častěji se jedná o osoby, které mají děti 

v příbuzenské pěstounské péči (22 %), a respondenty s nejnižším vzděláním (29 %), 

pro něž může určitou možnost naplnění tohoto cíle představovat právě pěstounství. Ve 

srovnání s „většinovou populací“, v níž je tato hodnota důležitá pro téměř polovinu 

dotazovaných, se nicméně i v těchto případech jedná o podstatně nižší podíly. 

Materiální hodnoty v podobě hezkých věcí, které nemá každý, jsou pro naprostou 

většinu poskytovatelů pěstounské péče v jejich životě nedůležité - „spíše“ nebo „velmi 

důležité“ jsou pro pouhých 5 % pěstounů. Na téměř samém konci pomyslného 

hodnotového žebříčku se tato položka umístila též u respondentů výzkumu CVVM, u 

nichž však podíl těch, kteří tuto hodnotu považují za „spíše“ nebo dokonce „velmi 

důležitou“, je ve srovnání s pěstouny podstatně vyšší, a to téměř dvoupětinový.  

Pro zástupce „většinové populace“ představuje v porovnání s ostatními sledova-

nými položkami „nejméně důležitou“ hodnotu život podle náboženských zásad, 

který je „spíše důležitý“ pro pětinu dotazovaných a „velmi důležitý“ pro 9 % 

respondentů. U pěstounů představují odpovídající podíly v obou kategoriích 16 % (viz 

tabulka č. 2.13), zastoupením odpovědi „velmi důležité“ se nicméně tato položka u 

nich řadí v žebříčku sledovaných hodnot na 8. místo, oproti zmíněnému poslednímu, 

tedy 14. místu u zástupců populace ČR.  
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Dílčí shrnutí 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že obecně nejuznávanější životní hodnotou je 

život ve spokojené rodině. Pro pěstouny představuje velmi důležitou hodnotu rovněž 

pomoc potřebným, a to nejen z řad těch nejbližších, tj. rodiny a přátel, což zejména u 

pěstounů poskytujících nepříbuzenskou pěstounskou péči plně koresponduje s jejich 

životním posláním poskytovat péči dětem, jimž ji nemohou nebo nechtějí poskytnout 

biologičtí rodiče. Dalšími, velmi vysoce uznávanými hodnotami, a to jak mezi pěstouny, 

tak v rámci „běžné populace“, je život podle vlastního přesvědčení a možnost 

vykonávat práci, která má smysl a je užitečná. Výrazné rozdíly mezi pěstouny a 

respondenty výzkumu CVVM byly naopak shledány u položek: být oblíbený mezi lidmi, 

žít příjemně a užívat si, dosáhnout významného postavení ve společnosti, mít čas 

hlavně na své koníčky a zájmy a mít hezké věci, které nemá každý. Tyto výsledky 

vypovídají o podstatně nižší orientaci pěstounů na materiální hodnoty, vlastní blaho a 

dosažení uznání mezi ostatními ve srovnání s „většinovou populací“.  

 

Tabulka č. 2.13 Důležitost různých hodnot, pěstouni (v %) 

  
pořadí  

v populaci 
velmi 

důležité 
spíše 

důležité 
spíše 

nedůležité 
zcela 

nedůležité 

1. žít ve spokojené rodině 1. 97 3 0 0 

2. pomáhat těm, kdo pomoc potřebují 7. 67 30 2 1 

3. žít podle svého přesvědčení 4. 67 29 4 1 

4. mít práci, která má smysl, je užitečná 3. 64 31 3 2 

5. pomáhat především své rodině a přátelům 2. 64 31 3 1 

6. mít co nejvšestrannější vědomosti, 
všeobecný přehled 

10. 34 49 15 2 

7. podávat perfektní profesionální výkon 5. 23 46 25 6 

8. žít podle náboženských zásad 14. 16 16 24 44 

9. být oblíbený mezi lidmi 8. 15 43 32 9 

10. žít příjemně, užívat si 6. 14 37 38 10 

11. podílet se na zlepšování života v místě 
bydliště 

11. 12 53 31 4 

12. mít čas hlavně na své koníčky a zájmy 9. 4 33 50 13 

13. dosáhnout významného postavení  
ve společnosti 

12. 4 14 43 39 

14. mít hezké věci, které nemá každý 13. 1 4 38 58 

Pozn.: N = 611 - 629, položky v tabulce jsou seřazeny podle velikosti podílu odpovědi „velmi důležité“.  

Šedě označená pole vyjadřují výroky, u nichž součet odpovědí „velmi důležité“ a „spíše důležité“ dosahuje 
méně než 50 %. 

* pořadí položek seřazených podle podílu odpovědi „velmi důležité“ u souboru osob reprezentujících populaci 
ČR ve věku od 15 let (tabulka č. 2.14) 

Zdroj: výzkum Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin 2010 
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Tabulka č. 2.14 Důležitost různých hodnot, obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 

(v %) 

  
pořadí  

u pěstounů 
velmi 

důležité 
spíše 

důležité 
spíše 

nedůležité 
zcela 

nedůležité 

1. žít ve spokojené rodině 1. 80 16 2 1 

2. pomáhat především své rodině a přátelům 5. 63 32 3 1 

3. mít práci, která má smysl, je užitečná 4. 54 34 8 3 

4. žít podle svého přesvědčení 3. 53 41 3 2 

5. podávat perfektní profesionální výkon 7. 35 44 13 4 

6. žít příjemně, užívat si 10. 32 52 12 2 

7. pomáhat těm, kdo pomoc potřebují 2. 30 57 9 2 

8. být oblíbený mezi lidmi 9. 28 54 14 2 

9. mít čas hlavně na své koníčky a zájmy 12. 27 53 16 2 

10. mít co nejvšestrannější vědomosti, 
všeobecný přehled 

6. 23 50 20 4 

11. podílet se na zlepšování života v místě 
bydliště 

11. 20 53 21 4 

12. dosáhnout významného postavení  
ve společnosti 

13. 13 33 40 10 

13. mít hezké věci, které nemá každý 14. 10 28 44 16 

14. žít podle náboženských zásad 8. 9 20 31 32 

Pozn.: N = 1066; dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“, položky v tabulce jsou seřazeny podle velikosti 
podílu odpovědi „velmi důležité“. 

Šedě označená pole vyjadřují výroky, u nichž součet odpovědí „velmi důležité“ a „spíše důležité“ dosahuje 
méně než 50 %. 

* pořadí položek seřazených podle podílu odpovědi „velmi důležité“ u souboru pěstounů (tabulka č. 2.13) 

Zdroj: výzkum Naše společnost 2008, CVVM 
 

 

Hodnoty náboženské víry 

V české společnosti se k některému náboženskému vyznání hlásí necelé dvě 

pětiny obyvatel. Tento údaj nicméně nemusí odpovídat skutečnému významu 

náboženství v životě jedinců, neboť jak ukazují data reprezentativního výzkumu,11 

z osob, které uvedly své náboženské vyznání, více než čtvrtina nikdy nenavštěvuje 

bohoslužby a další téměř třetina je navštěvuje méně než jednou ročně (zdroj GGS2). 

Ve výzkumu Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin proto byla respon-

dentům položena konkrétnější otázka: Jak důležitou roli hrají hodnoty náboženské 

víry ve Vašem životě a v tom, že se věnujete pěstounské péči? Z jejich 

odpovědí vyplynulo, že „velmi“ nebo „spíše významnou“ roli v životě obecně hraje 

náboženství pro 34 % pěstounů, v poskytování pěstounské péče pak pro 30 %. Pro 

zbylý podíl respondentů jsou hodnoty náboženské víry nevýznamné nebo se jedná o 

nevěřící osoby (nevěřící jsou zhruba dvě pětiny dotazovaných pěstounů). Z uvedeného 

je zároveň patrné, že pokud hraje pro dotazované náboženská víra významnou roli, 

pak je tomu o něco častěji v běžném životě nežli v tom, že se věnují pěstounské péči 

(graf č. 2.5).  

 

                                                 
11  Data z výzkumu Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy 2008. VÚPSV, v.v.i. a PřF UK. 
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Graf č. 2.5 Jak důležitou roli hrají hodnoty náboženské víry ve Vašem životě a 

v tom, že se věnujete pěstounské péči? (v %) 
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Pozn.: V rámci poslední kategorie byly sloučeny odpovědi „zcela nevýznamnou“ a „nejsem věřící člověk“. 

 

 Pokud se podíváme podrobněji na odpovědi respondentů v závislosti na typu 

pěstounské péče, zjistíme, že nábožensky založení jsou podstatně častěji lidé 

vykonávající nepříbuzenskou pěstounskou péči nežli ti, kteří mají do péče 

svěřeno dítě některého ze svých příbuzných. Jak je patrné z tabulky č. 2.15, pro 

pěstouny vykonávající příbuzenskou pěstounskou péči hrají hodnoty náboženské víry 

velmi významnou roli ve 12 % případů, spíše významnou roli pak hrají pro dalších 14 

% pěstounů. Pro pěstouny se statutem nepříbuzenské péče představují odpovídající 

podíly však téměř 30 %, resp. 17 %. 

 

Tabulka č. 2.15 Jak důležitou roli hrají hodnoty náboženské víry ve Vašem 

životě a v tom, že se věnujete pěstounské péči? podle typu pěstounské péče 

(v %) 

  

v životě obecně v pěstounské péči 

příbuzenská PP 
nepříbuzenská 

PP 
příbuzenská PP 

nepříbuzenská 
PP 

velmi významnou 11,5 29,3 14,4 18,0 

spíše významnou 14,2 17,4 11,5 18,0 

spíše nevýznamnou 18,5 13,2 17,9 18,7 

zcela nevýznamnou, nejsem věřící 55,8 40,1 56,2 45,2 
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2.4 Důvody přijetí dítěte do pěstounské péče 

V rámci výzkumu byly zjišťovány též hlavní důvody, proč se dotazovaní pěstouni 

rozhodli vzít do pěstounské péče první dítě, tj. jaká byla jejich prvotní motivace stát se 

pěstounem. Uváděné důvody lze rozdělit na dvě hlavní skupiny podle toho, zda se 

jednalo převedším o důvody spatřované na straně samotného pěstouna nebo o 

důvody související se situací pěstounského dítěte a jeho nukleární biologické 

rodiny. Zastoupení těchto hlavních skupin důvodů v odpovědích dotazovaných 

pěstounů velmi úzce souviselo zejména s tím, zdali se jednalo o pěstouny poskytující 

příbuzenskou nebo nepříbuzenskou péči. 

Mezi pěstouny se statutem nepříbuzenské péče zcela jednoznačně 

dominovaly „osobní důvody“ pěstouna (viz graf č. 2.6). Nejčastěji se jednalo o etické, 

společenské a náboženské důvody (dvě pětiny pěstounů s dítětem/dětmi 

v nepříbuzenské PP), mezi které lze řadit například touhu pomoci, poskytnutí domova 

opuštěnému dítěti, snahu zabránit umístění nebo pobytu dítěte v institucionální péči, 

nevhodnost původního domácího prostředí pro výchovu dítěte, „boží poslání“ apod. U 

zhruba čtvrtiny „nepříbuzných“ pěstounů lze hlavní motivaci spatřovat v jejich 

zdravotním stavu, resp. v nemožnosti mít biologické děti. Pětina pěstounů uvedla jako 

hlavní důvod rodinné a společenské vztahy jako např. touhu po větší rodině, 

společnosti dětí, osamostatnění se biologických dětí apod., u necelé desetiny pěstounů 

s dítětem/dětmi v nepříbuzenské pěstounské péči pak převažovaly důvody emocionální 

- láska k dětem, touha dát lásku a city apod. V případě více uváděných důvodů byly 

nejčastěji kombinovány etické, společenské a náboženské důvody s emocionálními 

důvody nebo rodinnými a společenskými vztahy. Důvody na straně dítěte, resp. jeho 

biologických rodičů naopak tito pěstouni uváděli naprosto minimálně (graf č. 2.6). 
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Graf č. 2.6 Hlavní důvod převzetí dítěte do pěstounské péče - důvody „na 

straně pěstouna“, podle typu pěstounské péče (v %) 
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Pozn.: dopočet do 100 % tvoří kategorie jiný důvod 

 

Výše zmíněné důvody spojené se životní situací dítěte a jeho biologických 

rodičů byly naopak hlavním motivem pro převzetí dítěte do péče v případě většiny 

pěstounů, které pojí s dítětem příbuzenský vztah. Nejčastější podnět k převzetí 

dítěte do své péče přitom pro pěstouny z této skupiny představovala nedostatečná 

péče rodiče/ů či neschopnost, případně nezpůsobilost biologických rodičů 

k péči o dítě (důvod pro téměř třetinu pěstounů s dítětem v příbuzenské péči). 

Dalším poměrně často zmiňovaným důvodem (téměř pětinou pěstounů) byl nezájem 

rodičů o dítě, v případě zhruba desetiny pěstounů se statutem „příbuzenská péče“ bylo 

příčinou nutnosti převzít péči o dítě úmrtí rodiče/ů. Rozchod rodičů či blíže neurčený 

rozpad rodiny uvedly jako hlavní důvod přibližně 3 % pěstounů pečujících o dítě z řad 

příbuzenstva, špatný zdravotní stav rodičů byl důvodem pro pouhé 1 % dotazovaných 

pěstounů (viz graf č. 2.7).  

Zhruba polovina pěstounů s dítětem v příbuzenské péči uvedla též určité osobní 

motivy k poskytování této péče, přičemž obdobně jako u „nepříbuzných pěstounů“ se 

jednoznačně nejčastěji jednalo o etické, společenské či náboženské důvody (touha 

pomoci, snaha zabránit umístění dítěte v ústavní péči, nevhodnost původního domácího 

prostředí apod.). Pokud respondenti uvedli důvodů více, pak se nejčastěji jednalo o 

kombinaci nedostatečné péče či neschopnosti rodičů k péči o dítě, případně o jejich 

nezájmu adekvátní péči dítěti poskytovat s etickými (příp. společenskými a nábožen-

skými) důvody pěstouna.  
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Graf č. 2.7 Hlavní důvod převzetí dítěte do pěstounské péče - důvody „na 

straně dítěte“, podle typu pěstounské péče (v %) 
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Pozn.: dopočet do 100 % tvoří kategorie jiný důvod 

 

 

 Pěstounská péče je náročnou a zodpovědnou činností, která může velmi 

významně zasáhnout do dosavadního životního uspořádání, rodinných vztahů i 

zvyklostí nových pěstounů. Zajímalo nás proto, jak své rozhodnutí stát se pěstounem 

na základě dosavadních zkušeností dotazovaní pěstouni hodnotí - kdyby měli možnost 

vrátit čas, zda by se znovu stali pěstounem/pěstounkou. Jak vyplynulo z jejich 

odpovědí, naprostá většina respondentů by ani po nabytých zkušenostech 

s pěstounskou péčí své původní rozhodnutí stát se pěstounem nijak nezmě-

nila. Více pevně přesvědčených pěstounů (volba varianty „určitě ano“) přitom 

nalezneme mezi těmi, kteří si vzali do péče dítě některého ze svých příbuzných, 

pěstouni s dítětem v nepříbuzenské péči oproti nim naopak častěji volili variantu „spíše 

ano“, čímž ve své odpovědi projevili mírnou nerozhodnost (graf č. 2.8). Pouhých 6 % 

dotazovaných naopak připustilo, že kdyby mělo možnost vrátit čas, pěstounem by se 

znovu spíše nestalo, dalších 5 % pěstounů na tuto otázku nedokázalo odpovědět a jen 

mizivé 1 % bylo přesvědčených, že by stejný životní krok znovu neudělalo.  
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Graf č. 2.8 Stal/a byste se znovu pěstounem/pěstounkou?, podle typu 

pěstounské péče (v %) 

80,1%

10,1%

20,6%

5,2%
0,7%

4,0%

67,0%

6,2%
1,0% 5,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne nevím

příbuzenská PP nepříbuzenská PP

 

2.5 Základní charakteristiky rodin pro účely analýzy 
finanční situace rodin 

V uvedeném souboru pěstounských rodin převažovaly početně rodiny úplné nad 

neúplnými, a to v poměru 2:1 (tabulka č. 2.16). Mezi úplnými rodinami byly převážně 

zastoupeny rodiny manželské, nesezdaná soužití představovala pouze 9,9 % úplných 

rodin, tj. 6,8 % všech pěstounských rodin. V rodinách žilo nejčastěji 1 dítě (44,5 %), 

2 děti byly zastoupeny v přibližně jedné čtvrtině rodin (26,2 %), 14,8 % rodin mělo 3 

děti a 14,5 % mělo 4 a více dětí. V úplných rodinách bylo přítomno pouze 1 dítě 

v 36,9 %, 2 děti pak žily v 26,2 % úplných rodin. Úplné rodiny na rozdíl od rodin 

neúplných měly častěji 3 a více dětí - 36,9 % versus 12,8 %. Neúplné rodiny měly 

nejčastěji 1 dítě (61,1 %). 
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Tabulka č. 2.16 Typ rodiny podle úplnosti a počtu dětí 

typ rodiny absolutní počet relativní počet 
relativní počet 

podle typu rodiny 

úplná s 1 dítětem 183 25,3 36,9 

úplná s 2 dětmi 130 18,0 26,2 

úplná se 3 dětmi 90 12,5 18,1 

úplná se 4 a více dětmi 93 12,9 18,8 

úplná celkem 496 68,7 100,0 

neúplná s 1 dítětem 138 19,1 61,1 

neúplná se 2 dětmi 59 8,2 26,1 

neúplná se 3 a více dětmi 29 4,0 12,8 

neúplná celkem 226 31,3 100,0 

celkem 722 100,0 X 

Pozn.: tučně zvýrazněny statisticky významné rozdíly na hladině významnosti vyšší než 0,05 

 

Rodiny, které měly dítě/děti v příbuzenské pěstounské péči (alespoň některé), 

byly v porovnání s ostatními rodinami častěji rodinami úplnými či neúplnými s jedním 

dítětem (tabulka č. 2.17). Vyšší počet dětí byl v rodinách s příbuzenskou pěstounskou 

péčí spíše ojedinělý, u nepříbuzenských rodin byly nejčastěji zastoupenou skupinou 

úplné rodiny se čtyřmi a více dětmi. 

 

Tabulka č. 2.17 Typ rodiny podle úplnosti, počtu dětí a typu pěstounské péče 

typ rodiny 
příbuzenská nepříbuzenská 

abs. počet relativní počet abs. počet relativní počet 

úplná s 1 dítětem 143 33,3 40 13,7 

úplná s 2 dětmi 69 16,0 60 20,6 

úplná se 3 dětmi 35 8,1 55 18,9 

úplná se 4 a více dětmi 25 5,8 68 23,4 

úplná celkem 272 63,2 223 76,6 

neúplná s 1 dítětem 105 24,4 33 11,3 

neúplná se 2 dětmi 37 8,6 22 7,6 

neúplná se 3 a více dětmi 16 3,7 13 4,5 

neúplná celkem 158 36,8 68 23,4 

celkem 430 100,0 291 100,0 

Pozn.: tučně zvýrazněny statisticky významné rozdíly na hladině významnosti vyšší než 0,05 

 

Osoba v čele domácnosti12 měla nejčastěji střední vzdělání bez maturity (44,9 

%), pracovala jako zaměstnanec (39,8 %), v nejvíce případech pak byla kvalifikova-

ným dělníkem či zemědělcem (30,2 %).  

Neúplné rodiny měly oproti rodinám úplným v čele domácnosti významně častěji 

osobu se základním vzděláním (19 %, resp. 9,9 %) a naopak méně osob se středním 

vzděláním bez maturity (33,2 %, resp. 50,2 %; tabulka č. 2.18). Osoby v čele neúplné 

                                                 
12  Za osobu v čele domácnosti byl považován muž v úplné rodině a dospělá osoba v neúplné rodině.  
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rodiny však měly častěji maturitu (32,3 %, resp. 24,8 %). Vysokoškoláci byli v obou 

typech rodin zastoupeni přibližně stejným podílem (11,9 %, resp. 13,1 %).  

Z pohledu socioekonomické aktivity měli v pěstounských rodinách významné 

místo důchodci (starobní, invalidní). V téměř polovině neúplných rodin a v jedné třetině 

rodin úplných stála v čele rodiny osoba ve starobním či invalidním důchodu. Tento 

výsledek vyplývá z faktu, že poměrně velkou část pěstounských rodin tvoří rodiny 

s příbuzenskou pěstounskou péčí, tj. prarodiče se starají o vnoučata apod. V úplných 

rodinách pak stála v čele rodiny nejčastěji osoba v zaměstnaneckém poměru, na plný 

nebo částečný úvazek (tabulka č. 2.18).  

Z hlediska postavení v zaměstnání byli mezi osobami v čele úplné rodiny nejčas-

těji zastoupeni kvalifikovaní dělníci a zemědělci, v neúplné rodině, kde v čele stojí 

většinou žena (93 %), byla nejvíce zastoupena kategorie „úředník, pracující ve 

službách, v obchodě“.  

 

Tabulka č. 2.18 Vzdělání, socioekonomická aktivita a postavení v zaměstnání 

osoby v čele domácnosti 

 

úplná rodina neúplná rodina 

absolutní 
počet 

relativní 
počet 

absolutní 
počet 

relativní 
počet 

vzdělání  

základní 49 9,9 43 19,0 

bez maturity 249 50,2 75 33,2 

s maturitou 123 24,8 73 32,3 

vysokoškolské 65 13,1 27 11,9 

neuvedeno 10 2,0 8 3,5 

celkem 496 100,0 226 100,0 

socioekonomická aktivita  

zaměstnanec 233 47,0 54 23,9 

podnikatel, OSVČ 61 12,3 5 2,2 

v domácnosti, na mateřské/rodičovské 
dovolené 

3 0,6 8 3,5 

pěstounská péče 8 1,6 16 7,1 

důchodce (invalidní, starobní) 154 31,0 109 48,2 

student, nezaměstnaný 36 5,0 12 5,3 

jiné, neuvedeno 12 2,4 22 9,7 

celkem 496 100,0 226 100,0 

postavení v zaměstnání  

řídící pracovník (vyšší, nižší) 75 15,1 28 12,4 

mistr, zdravotník, učitelka v MŠ apod. 91 18,3 39 17,3 

úředník, pracující v obchodě, službách apod. 63 12,7 63 27,9 

kvalifikovaný dělník, zemědělec 196 39,5 22 9,7 

nekvalifikovaný dělník, nikdy nepracoval 28 5,6 21 9,3 

neuvedeno 43 8,7 53 23,5 

celkem 496 100,0 226 100,0 

Pozn.: tučně zvýrazněny statisticky významné rozdíly na hladině významnosti vyšší než 0,05 
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Partner osoby v čele domácnosti v úplné rodině, nejčastěji žena, měl ve většině 

případů středoškolské vzdělání, bez maturity nebo s maturitou (tabulka č. 2.19). 

Partner byl nejčastěji důchodce, dále pak pracoval jako zaměstnanec. Podobně jako 

v neúplných rodinách zastával partner-žena pozici úředníka, pracujícího v obchodě či 

službách, poměrně časté bylo i zastoupení pracujících ve školství, zdravotnictví. 

 

Tabulka č. 2.19 Vzdělání, socioekonomická aktivita a postavení v zaměstnání 

partnera osoby v čele domácnosti 

vzdělání absolutní počet relativní počet 

základní 71 14,3 

bez maturity 174 35,1 

s maturitou 186 37,5 

vysokoškolské 59 11,9 

neuvedeno 6 1,2 

celkem 496 100,0 

socioekonomická aktivita absolutní počet relativní počet 

zaměstnanec 139 28,0 

podnikatel, OSVČ 22 4,4 

v domácnosti, na mateřské/rodičovské dovolené 69 13,9 

pěstounská péče 66 13,3 

důchodce (invalidní, starobní) 167 33,7 

student, nezaměstnaný 26 5,2 

jiné, neuvedeno 7 1,4 

celkem 496 100,0 

postavení v zaměstnání absolutní počet relativní počet 

řídící pracovník (vyšší, nižší) 70 14,1 

mistr, zdravotník, učitelka v MŠ apod. 116 23,4 

úředník, pracující v obchodě, službách apod. 143 28,8 

kvalifikovaný dělník, zemědělec 70 14,1 

nekvalifikovaný dělník, nikdy nepracoval 39 7,9 

neuvedeno 58 11,7 

celkem 496 100,0 

 
Z hlediska našeho tématu je zajímavé blíže se podívat na podíl osob, jež 

pobíraly „odměnu pěstouna ve zvláštních případech“.13 V uvedeném souboru označilo 

za převažující činnost přednosty nebo partnera kategorii „pěstoun“ 12,5 % rodin. 

V úplných rodinách byli „pěstouni“ přítomni v 15 %, v neúplných pouze v 7 %.  

Podívejme se nyní, na základě výše uvedených poznatků, na složení domácností 

podle počtu ekonomicky aktivních/neaktivních členů (tabulka č. 2.20).14 

                                                 
13  Na odměnu pěstouna ve zvláštních případech má nárok pěstoun, který pečuje alespoň o 3 svěřené děti, 

nebo alespoň o 1 svěřené zdravotně postižené dítě (dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV). 
Dávka náleží, jen jestliže pěstoun není po celý kalendářní měsíc výdělečně činný. 

14  V úvahu bereme „čisté rodiny“, bez dalších přidaných osob, tj. respondenta a event. partnera. Za 
ekonomicky aktivní jsou považováni zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, nezaměstnaní, tedy osoby s poten-
ciálním pracovním příjmem, za ekonomicky neaktivní jsou považováni studenti, pomáhající rodinní 
příslušníci, osoby na mateřské/rodičovské dovolené, pěstouni, osoby v domácnosti, invalidní a starobní 
důchodci. 
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V úplných rodinách s jedním dítětem byly v přibližně jedné polovině zastoupeny 

rodiny se dvěma ekonomicky neaktivními členy (48,0 %). V 97 % se jednalo o rodiny 

důchodců a tyto rodiny byly také charakteristické příbuzenskou pěstounskou péčí 

(89,4 %), jednalo se pravděpodobně o prarodiče starající se o vnoučata.  

V úplné rodině se dvěma dětmi je možné pozorovat rovnoměrné rozložení podle 

počtu ekonomicky aktivních členů. V případě, kdy byl v rodině přítomen pouze jeden 

ekonomicky neaktivní člen (32,8 %), se jednalo v převážné části o ženu v domácnosti, 

na mateřské či rodičovské dovolené (43,9 %) a důchodce (24,4 %). V úplných 

rodinách se dvěma dětmi a se dvěma ekonomicky neaktivními členy (26,4 %) 

dominovali opět důchodci (93,9 %), mající děti v příbuzenské pěstounské péči (83,3 

% rodin důchodců).  

S rostoucím počtem dětí v úplných rodinách je patrný vzestup podílu rodin 

s jedním ekonomicky aktivním členem. V úplných rodinách se třemi dětmi byly ekono-

micky neaktivními členy především ženy v domácnosti, na mateřské a rodičovské 

dovolené (47,5 % úplných rodin se třemi dětmi a jedním ekonomicky aktivním 

členem), dále pak pěstouni pobírající odměnu pěstouna ve zvláštních případech (35 % 

úplných rodin se třemi dětmi a jedním ekonomicky aktivním členem). Ještě výraznější 

byly tyto podíly v úplných rodinách se čtyřmi a více dětmi: v 69,2 % rodinách byl 

ekonomicky aktivní pouze jeden člen, druhý ekonomicky neaktivní člen v těchto 

rodinách pobíral v 63,5 % odměnu pěstouna ve zvláštních případech. Největší podíl 

úplných rodin se dvěma ekonomicky aktivními členy byl zaznamenán mezi rodinami se 

3 dětmi. V těchto rodinách pracovali oba partneři v 46,6 %.  

Pro osoby stojící v čele neúplné rodiny byla ve většině případů typická 

ekonomická neaktivita (s jedním dítětem 66,7 %, se dvěma dětmi 58,8 %, se třemi a 

více dětmi 72 %). V rodinách s jedním dítětem a se dvěma dětmi s ekonomicky neak-

tivní osobou stáli v čele rodiny především důchodci (96,4 % ekonomicky neaktivních, 

resp. 77,4 %). Ve vícedětných neúplných rodinách byla osoba ekonomicky neaktivní 

většinou pěstounem pobírajícím odměnu ve zvláštních případech (10 osob z 18). 

 

Tabulka č. 2.20 Struktura rodin podle úplnosti, počtu dětí a počtu ekonomicky 

aktivních členů 

úplné rodiny 1 dítě 2 děti 3 a více dětí 

oba ekonomicky aktivní 
absolutně 41 51 59 

relativně 23,2 40,8 33,0 

jeden ekonomicky aktivní 
absolutně 51 41 103 

relativně 28,8 32,8 57,5 

oba ekonomicky 
neaktivní 

absolutně 85 33 17 

relativně 48,0 26,4 9,5 

celkem 
absolutně 177 125 179 

relativně 100,0 100,0 100,0 

neúplné rodiny 1 dítě 2 děti 3 a více dětí 

osoba ekonomicky aktivní 
absolutně 42 22 7 

relativně 33,3 41,5 28,0 

osoba ekonomicky 
neaktivní 

absolutně 84 31 18 

relativně 66,7 58,8 72,0 

celkem 
absolutně 126 53 25 

relativně 100,0 100,0 100,0 

Pozn.: tučně statisticky významné rozdíly na hladině významnosti vyšší než 0,05 
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Pokud se podíváme na počty dětí v pěstounské péči (bez ohledu na počet 

dalších dětí), je zřejmé, že tři a více pěstounských dětí vedou k ekonomické neaktivitě 

jednoho z partnerů v čele úplné rodiny. V neúplných rodinách převládala ekonomická 

neaktivita, a to zejména u rodin majících v pěstounské péči dvě a více dětí (tabulka č. 

2.21).  

 

Tabulka č. 2.21 Struktura rodin podle úplnosti, počtu pěstounských dětí a 

počtu ekonomicky aktivních členů 

úplné rodiny 
1 pěstounské 

dítě 
2 pěstounské 

děti 

3 a více 
pěstounských 

dětí 

oba ekonomicky aktivní 
absolutně 101 40 10 

relativně 35,1 35,1 12,7 

jeden ekonomicky aktivní 
absolutně 101 41 53 

relativně 35,1 36,0 67,1 

oba ekonomicky 
neaktivní 

absolutně 86 33 16 

relativně 29,9 28,9 20,3 

celkem 
absolutně 288 114 79 

relativně 100,0 100,0 100,0 

neúplné rodiny 
1 pěstounské 

dítě 
2 pěstounské 

děti 

3 a více 
pěstounských 

dětí 

osoba ekonomicky aktivní 
absolutně 60 11 0 

relativně 39,2 29,7 0,0 

osoba ekonomicky 
neaktivní 

absolutně 93 26 14 

relativně 60,8 70,3 100,0 

celkem 
absolutně 153 37 14 

relativně 100,0 100,0 100,0 

Pozn.: bez ohledu na počet dalších dětí, tučně statisticky významné rozdíly na hladině významnosti vyšší 
než 0,05 

 

V otázce ekonomické aktivity hrál významnou roli fakt, zda se jednalo o rodinu 

s příbuzenskou pěstounskou péčí (tabulka č. 2.22). V rodinách, kde byly příbuzenské 

vztahy mezi pěstouny a dětmi, byl významně vyšší podíl neaktivních, a to v úplných i 

neúplných rodinách. Podíl úplných rodin s příbuzenskou pěstounskou péčí, kde byli oba 

partneři ekonomicky aktivní, byl o 19,8 p.b. nižší než v ostatních, tj. nepříbuzenských 

rodinách, podíl rodin s oběma neaktivními partnery byl naopak o 32 p.b. vyšší. 

V neúplných rodinách bylo ekonomicky aktivních osob v čele příbuzenské pěstounské 

rodiny 35,2 %, v ostatních rodinách byl přednosta aktivní na trhu práce v 54,8 %.   
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Tabulka č. 2.22 Struktura rodin podle úplnosti, počtu ekonomicky aktivních 

členů a příbuzenských vztahů 

úplná rodina příbuzenská rodina nepříbuzenská rodina 

oba ekonomicky 
aktivní 

absolutně 59 92 

relativně 22,4 42,2 

jeden ekonomicky 
aktivní 

absolutně 92 103 

relativně 35,0 47,2 

oba ekonomicky 
neaktivní 

absolutně 112 23 

relativně 42,6 10,6 

celkem 
absolutně 263 218 

relativně 100,0 100,0 

neúplná rodina příbuzenská rodina nepříbuzenská rodina 

osoba ekonomicky 
aktivní 

absolutně 37 34 

relativně 35,2 54,8 

osoba ekonomicky 
neaktivní 

absolutně 105 28 

relativně 64,8 45,2 

celkem 
absolutně 142 62 

relativně 100,0 100,0 

Pozn.: tučně statisticky významné rozdíly na hladině významnosti vyšší než 0,05 

  

 Děti v pěstounské péči vyžadují často zvláštní péči v důsledku svého zdravot-

ního stavu (tabulka č. 2.23). Pouze v 31 % úplných rodin a v 38 % neúplných rodin 

byly všechny děti zdravé. Pokud mělo nějaké dítě v rodině zdravotní handicap, jednalo 

se v úplné i neúplné rodině nejčastěji o psychické problémy u jednoho dítěte (poruchy 

pozornosti, poruchy učení, hyperaktivita, poruchy chování, úzkost apod.), významně 

více byly tyto rodiny zastoupeny mezi rodinami neúplnými. Druhou nejčastější situací 

pak byla přítomnost lehčího zdravotního postižení (u jednoho nebo více dětí, včetně 

možnosti psychických problémů). Těžké zdravotní postižení mělo častěji některé z dětí 

žijících v úplné rodině.  

Závažnost zdravotních problémů dětí v pěstounské rodině se významně zvyšo-

vala s počtem dětí v rodině, v úplné rodině s jedním dítětem mělo nějaký zdravotní 

handicap 53 % dětí, mezi úplnými rodinami se 4 a více dětmi nemuselo řešit zdravotní 

obtíže dětí pouze 14 % rodin, v 21 % úplných rodin se 4 a více dětmi pak bylo 

přítomno alespoň jedno těžké zdravotní postižení (2,8 % v úplných rodinách s jedním 

dítětem). Podobně v neúplné rodině s jedním dítětem nemělo žádné zdravotní problémy 

44 % dětí, ve vícedětných byly všechny děti zdravé v 28 %, 9 % pak mělo těžké 

zdravotní postižení (1,5 % neúplných rodin s jedním dítětem).  

 Přítomnost nějakého zdravotního handicapu byla také významně častější u rodin 

s nepříbuzenskou pěstounskou péčí (80 % rodin). Nejčastěji zde žily děti s lehčím 

zdravotním postižením (30,9 %), 13,9 % těchto rodin však mělo alespoň jedno dítě s 

těžkým zdravotním postižením. Pokud mělo dítě v příbuzenské pěstounské péči nějaký 

zdravotní handicap, jednalo se nejčastěji o psychické problémy (36 % rodin s příbuzen-

skou pěstounskou péčí).  
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Tabulka č. 2.23 Přítomnost zdravotního postižení (v %) 

zdravotní postižení 
typ rodiny 

celkem 
úplná neúplná příbuzenská nepříbuzenská 

žádný handicap 30,9 38,1 41,8 20,5 33,2 

pouze psychický  
u 1 dítěte 

23,9 30,5 30,3 19,8 26,0 

pouze psychický  
u více dětí 

12,6 2,7 5,7 14,9 9,5 

lehčí zdravotní 
postižení 

23,3 24,2 18,6 30,9 23,6 

těžké zdravotní 
postižení 

9,3 4,5 3,6 13,9 7,8 

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pozn.: tučně statisticky významné rozdíly na hladině významnosti vyšší než 0,05 
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3. Příjmová situace pěstounských rodin 

3.1 Příjmy 

Pracovní příjmy 

 Výši pracovního příjmu uvedlo 398 respondentů, z toho 322 osob žijících v úplné 

rodině a 76 osob žijících v neúplné rodině. V úplných rodinách se dvěma ekonomicky 

aktivními členy nemáme informaci o výši pracovního příjmu v 9,5 % případů, s jedním 

ekonomicky aktivním členem v 12,8 % případů. V neúplných rodinách neuvedlo výši 

pracovního příjmu 22,5 % respondentů.  

 Při analýze pracovních příjmů byly do souboru zařazeny pouze ty úplné rodiny, 

kde byly příjmy v červnu 2010 oproti ostatním měsícům maximálně o trochu nižší 

nebo vyšší (podle subjektivního posouzení respondenta), tj. 275 případů. V 41 přípa-

dech došlo v červnu ke změně mzdy nebo rodina obdržela např. mimořádné prémie 

apod., které se mohly promítnout do uvedeného příjmu a vychýlit celkový průměr, 

případně o typičnosti červnového příjmu nic nevíme. U 6 rodin z celkového počtu 322, 

které pracovní příjem uvedly, nejsme schopni určit složení rodiny podle ekonomické 

aktivity členů.  

 

Tabulka č. 3.1 Charakteristiky čistého pracovního příjmu podle typu úplné 

rodiny 

 pracovní příjem domácnosti v Kč 

 minimum  maximum průměr 1. decil medián 9. decil N 

úplná 
rodina 
celkem 

oba ekonom. 
aktivní 

4 500 97 000 33 093 15 400 31 000 54 600 113 

jeden ekonom.  
aktivní 

1 100 50 000 19 878 10 000 18 000 34 144 151 

oba ekonom. 
neaktivní* 

7 000 24 000 15 033 7 200 16 000 23485 11 

úplná 
rodina 
s 1 
dítětem 

oba ekonom. 
aktivní 

4 500 85 000 33 068 10 500 33 719 55 000 29 

jeden ekonom.  
aktivní 

8 000 50 000 19 028 10 000 15 000 30 000 39 

úplná 
rodina 
se 2 
dětmi 

oba ekonom. 
aktivní 

10 000 97 000 29 825 15 700 24 000 54 300 36 

jeden ekonom.  
aktivní 

1 100 34 430 18 436 8 727 18 000 30 300 28 

úplná 
rodina 
se 3 
dětmi 

oba ekonom. 
aktivní 

13 000 60 000 34 842 21 006 34 698 50 000 33 

jeden ekonom.  
aktivní 

9 000 39 000 19 753 10 009 15 998 34 386 33 

úplná 
rodina 
se 4 a 
více 
dětmi 

oba ekonom. 
aktivní 

10 480 72 301 37 136 17 392 32 800 67 320 15 

jeden ekonom.  
aktivní 

5 600 46 000 21 401 10 470 19 700 38 850 51 

* ekonomická aktivita/neaktivita určena respondentem podle převažujícího druhu činnosti, respondent tedy 
mohl být převážně ekonomicky neaktivní a mít i pracovní příjem, četnost těchto případů je však velice nízká 
(11) 
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 V úplných rodinách se dvěma ekonomicky aktivními členy se průměrný pracovní 

příjem pohyboval v rozmezí 30 až 37 tisíc Kč (tabulka č. 3.1). Nejnižší hodnota 

průměru i mediánu byla zaznamenána u úplných rodin se dvěma dětmi. Z hlediska 

pracovního příjmu byly nejvíce homogenní skupinou rodin s dvěma ekonomicky 

aktivními osobami rodiny se třemi dětmi, kde navíc byla hodnota 1. decilu nejvyšší, to 

znamená 10 % těchto rodin mělo příjem nižší než 21 006 Kč, a hodnota 9. decilu 

nejnižší, to znamená 10 % těchto rodin mělo příjem vyšší než 50 000 Kč. Nejméně 

homogenní skupinou byly rodiny se čtyřmi a více dětmi, kde hodnota mezidecilového 

rozpětí dosahovala 50 000 Kč, a to díky nejvyšší hodnotě 9. decilu.  

V úplných rodinách s jedním ekonomicky neaktivním členem, v 86 % ženou, se 

průměrný pracovní příjem rodiny (partnera nebo respondenta) pohyboval v rozmezí 

18,5 tisíc a 21,5 tisíc Kč. Relativně nejhorší situace byla zaznamenána u úplných rodin 

se dvěma dětmi, kde byl na jedné straně průměrný pracovní příjem rodiny nejmenší, 

na druhé straně byl nejnižší i 1. decil a mezidecilové rozpětí bylo druhé nejnižší. 

Největší pracovní příjmy z hlediska průměru i mediánu měly rodiny se 4 a více dětmi, 

tyto rodiny však byly nejméně homogenní skupinou.  

Jak již bylo zmíněno, v neúplných rodinách (226) uvedl respondent pracovní 

příjem v 76 případech. 68 respondentů vypovědělo, že příjmy v měsíci červnu nebyly 

příliš odlišné od průměru, 51 z nich bylo ekonomicky aktivních a mělo pracovní příjem, 

10 bylo převážně ekonomicky neaktivních a uvedlo výši pracovního příjmu. U 7 

případů nebylo možné jednoznačně určit, zda byl respondent ekonomicky aktivní či ne.  

 

Tabulka č. 3.2 Charakteristika pracovního příjmu podle typu neúplné rodiny 

 pracovní příjem domácnosti v Kč 

  minimum  maximum průměr 1. decil medián 9. decil N 

neúplná 
rodina 
celkem 

přednosta 
ekonomicky 
aktivní 

4 000 36 000 14 690 7 296 13 500 21 030 51 

přednosta 
ekonomicky 
neaktivní* 

1 200 25 000 8 524 1 252 5 085 24 100 10 

neúplná 
rodina 
s 1 dítě-
tem 

přednosta 
ekonomicky 
aktivní 

4 000 30 597 14 883 8 000 15 000 21 138 29 

neúplná 
rodina 
se 2  
a více 
dětmi 

přednosta 
ekonomicky 
aktivní 

6 000 36 000 14 436 7 036 13 000 24 200 22 

* ekonomická aktivita/neaktivita určena respondentem podle převažujícího druhu činnosti, respondent tedy 
mohl být převážně ekonomicky neaktivní a mít i pracovní příjem, četnost těchto případů je však velice nízká 
(10) 

 

V neúplných rodinách s ekonomicky aktivním přednostou byl pracovní příjem 

zřetelně nižší v porovnání s rodinami úplnými s jedním ekonomicky aktivním členem, 

měřeno průměrem i mediánem (tabulka č. 3.2.). Lze říci, že medián příjmu úplných 

rodin s jedním pracovním příjmem byl na úrovni horního kvartilu neúplných rodin. 

Z hlediska rozložení příjmu byly neúplné rodiny homogennější než rodiny úplné. 

V neúplných rodinách s různým počtem dětí se pracovní příjem příliš nelišil. Obecně 

tedy platí, že neúplné rodiny měly pracovní příjmy nižší než rodiny úplné.  
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 V rodinách, kde byly v měsíci červnu příjmy atypické (36 rodin úplných a 8 

neúplných), došlo ve sledovaném období v 63,6 % k významnému snížení příjmů. 

Snížení pracovních příjmů bylo nejčastěji zmiňovaným důvodem v 20 případech, 

snížení sociálních dávek pak uvedlo 6 rodin. Zvýšení příjmů v měsíci červnu díky 

zvýšení pracovních příjmů zaznamenaly 2 rodiny, 9 rodin získalo mimořádné příjmy 

v podobě finančních půjček, mimořádných odměn apod., díky sociálním dávkám pak 6 

rodin. V rodinách, kde se příjem v červnu lišil z důvodu změny příjmu v zaměstnání, 

byl pracovní příjem mírně pod úrovní příjmů úplných rodin s oběma ekonomicky 

aktivními členy (průměry: 30 088 Kč a 33 093 Kč, mediány: 28 000 Kč a 31 000 Kč). 

Červnový pracovní příjem se v průměru lišil od běžného o 11 500 Kč.  

 Ze 722 dotázaných rodin uvedlo 146, tj. každá pátá, že kromě respondenta, 

případně partnera či partnerky a dětí, žijí v domácnosti a společně hospodaří další 

osoby, případně osoba. Častěji tomu bylo v úplných rodinách (21,8 %) než v rodinách 

neúplných (16,8 %). Z pohledu počtu dětí byla další osoba nejčastěji přítomna 

v domácnosti v úplných rodinách s jedním dítětem, tedy dítětem v pěstounské péči 

(28,4 %). V naprosté většině žila v domácnosti pouze jedna přidaná osoba (80 %), a 

to dospělé, i pěstounské dítě (66 %). Tyto osoby podle výpovědí respondentů 

přispívaly do rodinného rozpočtu v 68 případech, u 63 pak byla uvedena výše jejich 

pracovního příjmu. V porovnání s pracovními příjmy respondenta, případně partnera, 

byly příjmy dalších výdělečně činných osob společně hospodařících nižší. V průměru se 

pohybovaly kolem 7 500 Kč, polovina osob měla příjem vyšší než 5 500 Kč s maximem 

15 000 Kč na osobu. Jednalo se asi spíše o příležitostné zaměstnání, brigády apod. než 

o příjem plynoucí ze zaměstnání na celý úvazek.  

 V otázce týkající se zaměstnání uvedlo 37 respondentů, resp. 22 partnerů/ 

partnerek, že jsou nezaměstnaní. V čele neúplné rodiny bylo nezaměstnaných 12 

přednostů, v čele rodiny úplné pak byl alespoň jeden z partnerů nezaměstnaný v 41 

případech, ve 3 případech byli nezaměstnaní oba partneři. Podle výpovědí obdrželo 

podporu v nezaměstnanosti pouze 34 rodin, u 25 pak byla uvedena i její výše. Výše 

podpory v nezaměstnanosti v měsíci červnu 2010 se pohybovala v rozmezí od 1 384 

Kč do 14 000 Kč na osobu, v průměru nezaměstnaná osoba obdržela 5 542 Kč. 

  

Dávky pěstounské péče 

Tyto dávky jsou určeny k úhradě potřeb spojených s péčí o dítě, o které se 

rodiče nemohou nebo nechtějí starat a které je svěřené do pěstounské péče. Jedná se 

především o příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna. 

Podle právních předpisů jsou částky dávek pěstounské péče stanoveny násle-

dovně (zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů):  

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Nárok na dávku má dítě svěřené do pěstounské péče a po jejím skončení (po 

18. roce věku) nejdéle do 26 let, zůstane-li dítě nezaopatřené a ve společné 

domácnosti s bývalým pěstounem. Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného 

dítěte činí 2,3násobek životního minima dítěte, v případě zdravotního postižení se 

příspěvek zvyšuje, a to úměrně stupni postižení. Daný koeficient činí 2,35 u dlouho-

době nemocného dítěte, 2,90 u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 3,10 u 

dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte. Výše příspěvku pro zaopatřené 

nezletilé dítě se stanoví jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu 1,40 

(www.mpsv.cz).  
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Tabulka č. 3.3 Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle věku a zdravotního 

stavu dítěte v pěstounské péči měsíčně (v Kč) 

nezaopatřené dítě  
ve věku 

zdravé dítě 
dlouhodobě 

nemocné 

dlouhodobě 
zdravotně 
postižené 

dlouhodobě 
těžce zdravotně 

postižené 

koeficient 2,30 koeficient 2,35 koeficient 2,90 koeficient 3,10 

do 6 let 3 680 3 760 4 640 4 960 

od 6 do 15 let 4 508 4 606 5 684 6 076 

od 15 do 26 let 5 175 5 288 6 525 6 975 

 

Odměna pěstouna 

Odměna pěstouna je určitým způsobem společenské uznání osobě pečující o cizí 

dítě v pěstounské péči. Výše odměny činí součin životního minima jednotlivce 

a koeficientu 1,0 za každé svěřené dítě, tj. 3 126 Kč měsíčně za jedno dítě. Na odměnu 

pěstouna ve zvláštních případech má nárok pěstoun, který pečuje alespoň o 3 svěřené 

děti nebo alespoň o jedno svěřené dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické 

osoby ve stupni II., III., IV. Odměna pěstouna ve zvláštních případech za kalendářní 

měsíc činí součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,5. Za každé další 

dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje o 0,5 životního minima jednotlivce 

za každé svěřené dítě a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o další dítě se 

stupněm závislosti II., III., IV. Odměna pěstouna ve zvláštních případech náleží jen v 

případě, jestliže pěstoun není po celý kalendářní měsíc výdělečně činný. Tato odměna 

se pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti posuzuje jako plat.  

 

Tabulka č. 3.4 Výše odměny pěstouna (v Kč) 

počet dětí v pěstounské péči 
výše odměny pěstouna v Kč 

měsíčně 
odměna pěstouna ve 
zvláštních případech 

1 3 126 X 

2 6 252 X 

3 9 378 17 193 

4 12 504 18 756 

1 závislé na pomoci jiné osoby 
ve stupni II., III., IV. 

17 193 

  

 Ačkoli měly pěstounské rodiny plný měsíc na sledování svých příjmů a výdajů, 

z výzkumu je obecně zřejmé, že se v systému státní sociální podpory neorientují. 

V dotazníku měli respondenti určit výši jednotlivých dávek, které pobírají. U některých 

dávek, jako jsou i dávky pěstounské péče, je částka dávky pevně dána zákonem. 

Přesto ve výpovědích respondentů nacházíme, bohužel relativně často, částky odlišné.  

V případě příspěvku na úhradu potřeb dítěte uvedlo pouze 620 rodin, že dávku 

pobírají, z toho částku na jednu osobu bylo možné určit v 499 případech, tj. u 69,1 % 

respondentů. Výše uvedené částky se však pohybovala v rozmezí od 170 Kč do 19 875 

Kč na osobu, resp. dítě. Pouze 79 % těch, kteří nějakou částku uvedli, se pohybovalo 

v reálném rozmezí. Částku nižší než 3 680 Kč uvedlo 15,6 % rodin (4,6 % rodin 

uvedlo částku nižší než 2 240 Kč, tj. částku určenou pro zaopatřené nezletilé děti ve 

věku do 6 let), částku vyšší než 6 975 Kč uvedlo 5,4 % rodin. Vzhledem k uvedeným 

výsledkům jsme si kladli otázku, které pěstounské rodiny na otázku odpověděly, 
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případně jak. Z pohledu deklarovaného faktu pobírání dávky nebyly nalezeny žádné 

signifikantní rozdíly z hlediska úplnosti/neúplnosti rodiny (87,3 % úplných a 82,7 % 

neúplných rodin bere dávku), počtu dětí ani ekonomické aktivity osob v čele domác-

nosti (tabulka č. 3.5). Zastoupení správně uvedených částek, tj. částek připadajících 

na osobu v možném intervalu 3 680 až 6 975 Kč na osobu, bylo vyšší u neúplných 

rodin s jedním ekonomicky aktivním členem (88 % oproti cca 77 % u ostatních), 

správnost odpovědí se zvyšovala se stupněm dokončeného vzdělání přednosty, počet 

dětí v rodině neměl na odpověď signifikantní vliv. Zdá se, že v neúplných rodinách je 

vzhledem k obtížnější ekonomické situaci povědomí o výši jednotlivých dávek vyšší. V 

případě, že se jednalo o pěstounskou příbuzenskou rodinu, pobíralo dle svých výpovědí 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte významně méně rodin než tomu bylo u nepříbuzen-

ských rodin, 80,2 versus 94,2 %. 

 

Tabulka č. 3.5 Podíl rodin pobírajících příspěvek na úhradu potřeb dítěte (v %) 

rodina 
% rodin pobírajících příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte 

úplná rodina 87,3 

neúplná rodina 82,7 

úplná rodina s 1 dítětem 82,0 

úplná se 2 dětmi 86,9 

úplná se 3 dětmi 91,1 

úplná se 4 a více dětmi 94,6 

neúplná rodina s 1 dítětem 80,4 

neúplná rodina se 2 dětmi 86,4 

neúplná rodina se 3 a více dětmi 86,2 

úplná rodina s oběma ekonomicky aktivními 87,4 

úplná rodina s jedním ekonomicky aktivním 91,8 

úplná rodina s oběma ekonomicky neaktivními 83,0 

neúplná rodina s ekonomicky aktivním členem 84,5 

neúplná rodina s ekonomicky neaktivním členem 85,0 

příbuzenská 80,2 

nepříbuzenská 94,2 

celkem 85,9 

Pozn.: tučně statisticky významné rozdíly na hladině významnosti vyšší než 0,05  

  

V případě druhé dávky pěstounské péče, odměny pěstouna, případně odměny 

pěstouna ve zvláštních případech, byla situace obdobná jako v případě příspěvku na 

úhradu potřeb dítěte. 616 respondentů uvedlo, že danou odměnu pobírá, 505 uvedlo 

konkrétní částku, v rozmezí od 500 Kč do 28 800 Kč na osobu. V tomto případě je 

třeba skepticky nahlížet zejména k částkám nižším než 3 126 Kč (12,5 % částek), 

částky vyšší mohl pobírat jeden pěstoun na více dětí, a to i v různém stupni postižení. 

Odměnu pěstouna pobíralo více než 80 % rodin (tabulka č. 3.6). Z hlediska 

typu rodiny, ekonomické aktivity či počtu dětí nebyly zjištěny žádné signifikantní 

rozdíly. Povědomí o možnosti pobírat tuto dávku je tedy v různých typech pěstoun-

ských rodin srovnatelné. Pokud se však jednalo o pěstounskou příbuzenskou rodinu, 

pobíralo odměnu pěstouna významně méně rodin než tomu bylo u nepříbuzenských 

rodin, 81,4 versus 91,1 %. 
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Tabulka č. 3.6 Podíl rodin pobírajících odměnu pěstouna (v %) 

rodina % rodin pobírajících odměnu pěstouna 

úplná rodina 85,5 

neúplná rodina 85,0 

úplná rodina s 1 dítětem 82,5 

úplná se 2 dětmi 83,1 

úplná se 3 dětmi 88,9 

úplná se 4 a více dětmi 91,4 

neúplná rodina s 1 dítětem 84,1 

neúplná rodina se 2 dětmi 88,1 

neúplná rodina se 3 a více dětmi 82,8 

úplná rodina s oběma ekonomicky aktivními 88,1 

úplná rodina s jedním ekonomicky aktivním 88,2 

úplná rodina s oběma ekonomicky neaktivními 83,0 

neúplná rodina s ekonomicky aktivním členem 91,5 

neúplná rodina s ekonomicky neaktivním 
členem 

82,7 

příbuzenská 81,4 

nepříbuzenská 91,1 

celkem 85,3 

Pozn.: tučně statisticky významné rozdíly na hladině významnosti vyšší než 0,05 

 
Celkově lze říci, že 82,1 % rodin určilo výši dávek pěstounské péče. Pomineme-

li částky nižší než 3 126 Kč, kde došlo pravděpodobně k záměně definice různých 

dávek, pak výše součtu dávek pěstounské péče se pohybovala od 3 126 Kč do 81 800 

Kč (případ rodiny, která měla v pěstounské péči 10 dětí; tabulka č. 3.7).  

 

Tabulka č. 3.7 Charakteristiky dávek pěstounské péče podle počtu dětí 

v pěstounské péči v souboru pěstounských rodin (v Kč) 

 minimum maximum průměr 1.decil medián 9.decil N 

1 dítě 
v pěstoun. péči 

3 126 24 985 7 478 3 818 7 634 8 358 376 

2 děti 
v pěstoun. péči 

6 252 30 531 14 660 7 814 15 268 17 976  130 

3 děti 
v pěstoun. péči 

15 304 32 000 25 691 17 289 27 518 31 386 48 

4 děti 
v pěstoun. péči 

14 572 51 200 31 453 16 421 33 569 38 299 23 

celkem 3 126 81 800 12 187 6 000 7 728 26 325 593 

Pozn.: za minimum zvolena minima pro jedno a dvě nezaopatřené děti daná právními předpisy (pouze 
odměna pěstouna); maximum dávek pěstounské péče je v případě jednoho dítěte 24 168 Kč, u dvou dětí 
33 488 Kč (všechny těžce postižené, starší 15 let), minimum u tří dětí činí 9 378 Kč (pouze odměna 
pěstouna) a maximum činí 40 463 Kč (všechny těžce postižené, starší 15 let), minimum u čtyř dětí činí 12 
504 Kč (pouze odměna pěstouna) a maximum 52 128 Kč (všechny těžce postižené, starší 15 let) 

  

Z tabulky č. 3.7 je zřejmé, že rodina se dvěma dětmi v pěstounské péči obdr-

žela v průměru dvojnásobnou částku dávek pěstounské péče oproti rodině s jedním 

dítětem. Podobně se mění i hodnota mediánu, tj. 50 % rodin s jedním dítětem mělo 

uvedené dávky nižší, resp. vyšší než 7 634 Kč, rodiny se dvěma dětmi rozdělovala na 
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polovinu částka 15 268 Kč. 10 % rodin se třemi dětmi s nejnižšími dávkami pěstounské 

péče obdrželo pěstounské dávky na úrovni částky 90 % rodin se dvěma dětmi, tj. 

částku nižší než zhruba 18 tisíc Kč. To je dáno zejména nárokem na odměnu pěstouna 

ve zvláštních případech v rodinách se 3 a více dětmi. V případě čtyř dětí nebyl rozdíl 

oproti rodinám se třemi dětmi tak významný, mezidecilové rozpětí bylo sice větší 

především díky vyšším hodnotám, ale průměr i medián se již nezvyšovaly tak 

významně, přibližně 29 % rodin se čtyřmi dětmi mělo příjem z pěstounských dávek na 

úrovni výše 90 % rodin se třemi dětmi, tedy nižší než 32 tisíc Kč.  

 Vyplacená výše dávek pěstounské péče se významně zvyšuje s přítomností 

zdravotního postižení u dětí. Pokud pouze jedno z dětí v rodině mělo psychické 

problémy, pak se průměrná výše dávek pěstounské péče nelišila od výše daných dávek 

u rodin se zdravými dětmi, v průměru tak rodiny obdržely 9 089 Kč. Výskyt psychic-

kých obtíží u více dětí zvyšoval průměrnou výši pěstounských dávek na 18 680 Kč 

(mimo jiné i v důsledku většího počtu dětí), rodiny, kde bylo přítomno alespoň jedno 

lehčí postižení, získaly pěstounskými dávkami v průměru 13 533 Kč, těžká postižení 

v rodině pak zvyšovala daný průměr až na 25 056 Kč. Pokud se podíváme na „čistý“ 

vliv zdravotního postižení na výši dávek pěstounské péče, pak v rodinách s jedním 

dítětem, tj. dítětem v pěstounské péči, zvyšuje lehčí postižení dávky v průměru o 550 

Kč oproti rodinám s dítětem s psychickými problémy (7 430 Kč) a těžké postižení vede 

v průměru ke dvojnásobku této částky (14 210 Kč).  

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. Volbou doby čerpání si 

rodič zároveň i volí k ní příslušnou výši příspěvku, a to: 

 Rychlé čerpání do 2 let věku dítěte ve zvýšené výměře ve výši 11 400 Kč/měsíc. O 

tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič po mateřské dovolené, během 
níž čerpal peněžitou pomoc v mateřství ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den.  

 Klasické čerpání do 3 let věku dítěte v základní výměře ve výši 7 600 Kč/měsíc. O 

tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který měl nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem.  

 Pomalejší čerpání do 4 let věku dítěte: do 1 roka a devíti měsíců věku dítěte částka 

v základní výměře 7 600 Kč/měsíc, dále pak až do 4 let věku 3 800 Kč/měsíc ve 

snížené výměře.  

Podmínka péče po celý kalendářní měsíc se považuje za splněnou i v 
následujících situacích:  

 osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu,  

 dítě dosáhlo věku 2, 3, 4 nebo 7 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,  

 dítě nebo rodič zemřeli,  

 rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo do doby převzetí svěřeno do péče jiné 

osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo převzal do péče dítě, které 

bylo do dne převzetí umístěno na základě rozhodnutí příslušného orgánu v ústavu 

(zařízení), v němž bylo dítěti poskytováno plné přímé zaopatření anebo převzal 

dítě z péče zdravotnického zařízení, které trvalo déle než 3 kalendářní měsíce.  
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U zdravotně postižených dětí má rodič nárok nejdříve ode dne posouzení dítěte 

jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně 

postiženého nebo po skončení čerpání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře na 

rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu 

na to, jakou možnost čerpání rodičovského příspěvku zvolil před posouzením 

zdravotního stavu dítěte. Pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči (podle zákona o 

sociálních službách), má rodič nárok na rodičovský příspěvek v poloviční výši. Pokud 

dítě, o které rodič pečuje a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, je posouzeno 

jako dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

a tomuto dítěti nebyl přiznán příspěvek na péči, náleží rodičovský příspěvek v nižší 

výměře 3 000 Kč od 7 do 15 let věku dítěte. 

V souboru pěstounských rodin uvedlo 101 respondentů, že rodina pobírala 

rodičovský příspěvek. Nejčastěji se jednalo o ženy na rodičovské dovolené pobírající 

rodičovský příspěvek (46), danou dávku pobíralo i 24 osob, jež se označily za pěstouna 

pobírajícího odměnu pěstouna ve zvláštních případech. V ostatních případech, kdy 

rodina pobírala rodičovský příspěvek, uvedli respondenti jako převažující činnost např. 

zaměstnanecký poměr, podnikání apod. Nejčastěji rodiny pobíraly rodičovský příspěvek 

ve výši 3 800 Kč (60,5 %), dále pak částku odpovídající základní výměře, tj. 7 600 Kč 

(36,6 %). V naprosté většině bylo dítě, na které byl rodičovský příspěvek pobírán, 

mladší 3 let (87 %), ve věku 4 let pak bylo 5,6 % dětí a starších 4 let bylo 7,4 % 
dětí.15 

 

Sociální příplatek 

Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se 

zabezpečováním svých potřeb. Nárok na sociální příplatek je vázán na péči o nezao-

patřené dítě, s výjimkou dítěte svěřeného do pěstounské péče, a na stanovenou hranici 

příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než dvojnáso-

bek životního minima rodiny. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně 

snižuje. Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce 

zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, 

zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální 

příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří 

let jejich věku, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia 
nebo na vysoké škole v prezenční formě studia. 

 Vzhledem k právnímu vymezení nároku na sociální příplatek, který nemůže být 

pobírán s dávkami pěstounské péče, pobíralo v červnu 2010 sociální příplatek pouze 

39 rodin s maximální uvedenou výší 7 634 Kč. Nejvíce byly zastoupeny rodiny s jedním 

dítětem (13), dále se třemi dětmi a čtyřmi dětmi (7 a 6). V 28 případech se jednalo o 

rodiny s jedním dítětem v pěstounské péči. 29 rodin pobíralo zároveň nějakou dávku 

pěstounské péče, jejíž souběh se sociálním příplatkem by neměl být možný. Je otázka, 

zda se v odpovědích projevila neznalost pěstounů systému sociálních dávek, tj. 

zaměnili sociální příplatek za jinou dávku, nebo se zde projevily administrativní chyby 

při vyřizování žádostí o sociální dávky.  

 

Příspěvek na bydlení 

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotliv-

cům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za 

předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský 

                                                 
15  Soubor rodin, kde byla uvedena výše rodičovského příspěvku a věk dítěte.  
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příspěvek. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je 

v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku 

součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území Hlavního města 

Prahy koeficientu 0,35), a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 

0,30 (na území Hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka 

normativních nákladů na bydlení. Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné 

a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních bytů 

a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o státní sociální podpoře. 

Započítávány jsou u všech bytů i náklady za energie, vodné a stočné, odpady, 

vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za 

předchozí kalendářní čtvrtletí. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako 

průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují 

pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro 

družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny 

služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti 

bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. 

V našem souboru pěstounských rodin pobíralo příspěvek na bydlení 62 rodin, 

52 uvedlo výši příspěvku, v rozmezí od 100 Kč do 11 000 Kč. Příspěvek na bydlení 

pobíraly významně častěji rodiny neúplné (19,5 % versus 3,9 %). V těchto rodinách 

nehrála roli příbuzenská pěstounská péče ani ekonomická aktivita přednosty, zastou-

pení rodin pobírajících příspěvek na bydlení se však zvyšovalo s počtem dětí v rodině: 

dávku pobíralo 18 % neúplných rodin s jedním dítětem, 20,3 % neúplných rodin se 

dvěma dětmi a 24,1 % neúplných rodin s více než 3 dětmi.  

 

Přídavek na dítě 

Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, 

která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. 

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný 

příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku 

se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský 

příspěvek. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte 

(tabulka č. 3.8).  

 

Tabulka č. 3.8 Výše přídavku na dítě (v Kč) 

věk nezaopatřeného dítěte v rodině výše přídavku na dítě v Kč měsíčně 

do 6 let 500 

od 6 do 15 let 610 

od 15 do 26 let 700 

 

Tabulka č. 3.9 Hranice příjmu rodiny pro nárok na přídavek na dítě (v Kč) 

úplná rodina (oba rodiče) s 
počtem nezaopatřených dětí 

životní 
minimum 

rodiny 

hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro 
nárok na přídavek na dítě (2,4násobek 

životního minima rodiny) 

jedno do 6 let 7 080 16 992 

dvě 5, 8 let 9 040 21 696 

tři 5, 8, 12 let 11 000 26 400 

čtyři 5, 8, 12, 16 let 13 250 31 800 
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V souboru pěstounských rodin 288uvedlo, že pobírají přídavek na děti, 246 

uvedlo výši přídavku. Podobně jako u ostatních dávek je k některým částkám potřeba 

nahlížet s opatrností, neboť se liší od částek stanovených zákonem. V případě přídavků 

na dítě (tabulka č. 3.10) byly významně častěji příjemci neúplné rodiny (51,3 %) než 

rodiny úplné (34,7 %). Zastoupení rodin s přídavkem na dítě se významně zvyšovalo 

spolu s počtem nezaopatřených dětí, nejvyšší zastoupení vůbec bylo mezi neúplnými 

rodinami se třemi a více dětmi (75,9 %).  

Významnou roli hrálo složení domácnosti podle počtu ekonomicky aktivních 

osob. Pokud stál v čele domácnosti samoživitel ekonomicky neaktivní, pak přídavek na 

dítě pobíralo 55,6 % rodin. Pokud oba partneři byli ekonomicky aktivní, pak tyto rodiny 

pobíraly přídavek pouze v 21,9 %. V případě, kdy v úplné rodině byl ekonomicky 

aktivní pouze jeden člen, pak přídavek na dítě obdrželo 41,5 % rodin, v případě 

ekonomické neaktivity obou partnerů se podíl rodin významně nezměnil (37,8 %). 

Otázka, zda se jednalo o příbuzenskou pěstounskou rodinu, zde nehrála roli.  

 

Tabulka č. 3.10 Podíl rodin s přídavkem na dítě (v %)  

rodina % rodin pobírajících přídavek na dítě 

úplná rodina 34,7 

neúplná rodina 51,3 

úplná rodina s 1 dítětem 19,7 

úplná se 2 dětmi 29,2 

úplná se 3 dětmi 33,3 

úplná se 4 a více dětmi 73,1 

neúplná rodina s 1 dítětem 42,8 

neúplná rodina se 2 dětmi 59,3 

neúplná rodina se 3 a více dětmi 75,9 

úplná rodina s oběma ekonomicky aktivními 21,9 

úplná rodina s jedním ekonomicky aktivním 41,5 

úplná rodina s oběma ekonomicky neaktivními 37,8 

neúplná rodina s ekonomicky aktivním členem 38,0 

neúplná rodina s ekonomicky neaktivním členem 55,6 

příbuzenská 38,6 

nepříbuzenská 41,9 

celkem 39,9 

Pozn.: tučně statisticky významné rozdíly na hladině významnosti vyšší než 0,05 

 

Z analýzy relevantních příjmů určujících nárok na přídavek na dítě vyplynulo, že 

dalších 70 rodin by, za předpokladu, že by výše příjmu v ostatních měsících v rozhod-

ném období (tj. v předchozím kalendářním roce) zůstala na úrovni měsíce června, 

mělo také nárok na tuto dávku. Tyto rodiny přídavek na dítě buď skutečně nepobírají, 

tj. nenárokují, nebo ho v dotazníku neuvedly. Ve více než polovině případů (60 %) se 

jednalo o rodiny příbuzenské.  

 

Státní sociální podpora celkem 

 Některou z dávek státní sociální podpory (bez dávek pěstounské péče analyzo-

vaných zvlášť) pobíralo v měsíci červnu 298 rodin, tj. 41 %. Jak ukazuje tabulka č. 
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3.11, výše dávek se zvyšuje spolu s počtem dětí v rodině. Z hlediska úplnosti je 

zajímavé, že dávky státní sociální podpory byly na základě uvedených statistik nižší 

v neúplných rodinách než v rodinách úplných. Do tohoto výsledku se promítl především 

fakt, že v úplných rodinách žilo více dětí než v rodinách neúplných, pokud tedy měla 

rodina např. nárok na přídavek na dítě, pobírala ho ve vyšší výši (každé dítě na něj 

mělo nárok). Překvapivě nižší částky pobíraly ze státní sociální podpory úplné rodiny se 

dvěma ekonomicky neaktivními členy. Možným vysvětlením je, vzhledem k tomu, že 

v těchto rodinách byly nejčastěji zastoupeni invalidní a především starobní důchodci, 

že tyto rodiny se v systému sociálních dávek příliš neorientují, případně se jedná o 

příbuzenskou pěstounskou péči (83 % rodin se dvěma neaktivními členy), a o sociální 

dávky na vnoučata žádají méně často v porovnání s ostatními rodinami. V souboru 

úplných rodin se dvěma ekonomicky neaktivními členy majících děti v příbuzenské 

pěstounské péči pobíralo dávky státní sociální podpory 28 % rodin, mezi úplnými 

rodinami se dvěma ekonomicky neaktivními členy majícími děti v nepříbuzenské péči 

pobíralo dávky státní sociální podpory 61 % rodin. V rodinách s příbuzenskými vztahy 

mezi dětmi a pěstouny žilo také v průměru méně dětí než v ostatních rodinách (1,72 

versus 2,75). To se také promítlo do nároku a především výše dávek. V příbuzenské 

rodině byl obecně součet dávek SSP v průměru nižší než u nepříbuzenských rodin, 

polovina příbuzenských rodin měla dávky ze SSP nižší než 1 805 Kč, v souboru 

nepříbuzenských rodin byla mediánová hodnota významně vyšší (3 099 Kč).  

 

Tabulka č. 3.11 Charakteristika dávek státní sociální podpory (v Kč) 

 příjem SSP domácnosti 

minimum maximum průměr 1. decil medián 9. decil N 

úplná rodina 422 18 100 3 965 641 2 800 9 270 182 

neúplná rodina 300 14 617 2 741 610 1 585 6 899 116 

úplná rodina  
s 1 dítětem 

422 7 600 1 926 500 700 6 935 36 

úplná se 2 dětmi 610 11 400 2 978 920 1 400 8 100 41 

úplná se 3 dětmi 500 12 600 3 943 1 244 3 800 8 720 42 

úplná se 4 a více dětmi 570 18 100 5 787 2 000 5 428 10 298 63 

neúplná rodina  
s 1 dítětem 

300 10 417 2 139 500 700 5 291 65 

neúplná rodina  
se 2 dětmi 

600 7 557 2 474 1 092 1 400 5 711 33 

neúplná rodina  
se 3 a více dětmi 

1 400 14 617 5 404 1 769 4 521 11 746 18 

úplná rodina s oběma 
ekonomicky aktivními 

500 10 883 3 295 700 2 500 8 676 33 

úplná rodina s jedním 
ekonomicky aktivním 

422 18 100 5 191 673 3 820 9 941 96 

úplná rodina s oběma 
ekonomicky 

neaktivními 

500  9 300 2 070 610 1 310 6 730 45 

neúplná rodina 
s ekonomicky aktivním 
členem 

610 8 246  2 660 614 1 880 6 696 30 

neúplná rodina 
s ekonomicky 
neaktivním členem 

300 14 617 2 806 601 1 810 7 462 72 

příbuzenská 300 18 100 3 170 610 1 805 8 477 164 

nepříbuzenská 422 15 206 3 878 700 3 099 7 610 134 

celkem 300 18 100 3 488 610 2 265 8 100 298 
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Další příspěvky a dávky 

Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách náleží osobám, které jsou 

především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby. Výše 

příspěvku se liší podle stupně závislosti. Příspěvek slouží především k zajištění sociální 

péče příjemci příspěvku, ať již pomocí sociální služby nebo rodinným příslušníkem. 

Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, 

proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné 
závislosti až po závislost úplnou.  

 

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc: 

 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),  

 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).  

 

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: 

 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).  

 

V našem souboru pěstounských rodin pobíralo příspěvek na péči pouze 66 rodin. 

Vzhledem k tomuto nízkému počtu se jím nebudeme do detailu zabývat, podobně jako 

dávkami sociální péče pro osoby se zdravotním postižením (pobíralo pouze 13 rodin). 
Výše těchto dávek se však promítne do celkového příjmu rodiny, studovaného níže. 

 

Dávky nemocenského pojištění 

 Mezi dávky nemocenského pojištění patří peněžitá pomoc v mateřství, vyrovná-

vací příspěvek v těhotenství či mateřství, ošetřovné, nemocenské. V souboru pěstoun-

ských rodin bylo rodin pobírajících některou z dávek velmi málo, detailněji se jimi tedy 

zabývat nebudeme, budou však započítány do celkového příjmu rodiny v měsíci 

červnu. Některou z dávek nemocenského pojištění uvedlo 23 rodin, v celkové výši od 
3 400 Kč do 12 500 Kč. 

 

Tabulka č. 3.12 Počet rodin s dávkami nemocenského pojištění 

 počet rodin s danou dávkou 

peněžitá pomoc v mateřství 7 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství či mateřství 1 

ošetřovné 4 

nemocenské 15 

celkem 23 
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Důchody 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 234 domácností starobních důchodců, v 93 

domácnostech stáli v čele dokonce dva starobní důchodci. Celkový počet příjemců byl 

však o 28 případů vyšší, neboť zde hrály roli přidané osoby v domácnosti, respektive 

rodiče respondenta v důchodovém věku. Výši starobního důchodu uvedlo 225 rodin, 

částku na osobu bylo možné určit u 221 z nich. Mezi příjemci starobního důchodu 

dominovaly rodiny mající dítě v příbuzenské pěstounské péči (86,1 % příjemců 

starobního důchodu), tyto rodiny měly nejčastěji jedno (69,4 %) nebo dvě děti (24,1 

%). Výše starobního důchodu na jednoho příjemce dosahovala maximálně 20 778 Kč, 

s průměrnou výší 9 337 Kč. Vdovský/vdovecký důchod pobíralo pouze 53 rodin, detail-

něji se jím zabývat nebudeme, uvedené částky budou však započítány do celkového 

příjmu domácnosti. 

 Invalidní důchodci byli v porovnání se starobními méně početní (140 příjemců). 

Ve většině rodin byl příjemcem respondent nebo partner (97 rodin), případně oba (7 

rodin). V ostatních případech se jednalo buď o přidané osoby, nebo respondent pobíral 

invalidní důchod a zároveň uvedl, že je zaměstnán, podniká apod. Výše invalidního 

důchodu se pohybovala v rozmezí 1 823 Kč a 13 100 Kč s průměrem 7 614 Kč.  

 Sirotčí důchod byl součástí příjmu domácnosti u 96 rodin. Nárok na sirotčí 

důchod vzniká nezaopatřenému dítěti, pokud zemřel jeho rodič nebo osoba, která o něj 

pečovala a na kterou byl odkázán výživou. Aby mělo nezaopatřené dítě na tento 

důchod nárok, musí být zemřelá osoba v den smrti poživatelem starobního, plného či 

částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti byla splněna podmínka potřebné 

doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní 

důchod. Nárok vzniká i v případě smrti následkem pracovního úrazu a naopak zaniká 

osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu. Nárok 

na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho partnerovi. Výše základní výměry 

činí 2 170 Kč měsíčně. Procentní výměra, která tento důchod dotváří, činí 40 % 

procentní výměry starobního či plného invalidního důchodu, na který měl v den smrti 

zemřelý nárok, nebo také 40 % procentní výměry částečného invalidního důchodu po 

zemřelém, jež nesplnil podmínku potřebné doby pojištění. 

Výše sirotčího důchodu v pěstounských rodinách se pohybovala v rozmezí 2 200 

Kč a 16 926 Kč s průměrem na jednu osobu ve výši 5 146 Kč. Příbuzenské pěstounské 

rodiny pobíraly sirotčí důchod významně častěji než rodiny ostatní (16,1 % versus 9,7 

%).  

 

Další příjmy 

 Mezi další příjmy, které mohly pěstounské rodin obdržet, patří např. výživné na 

děti nebo na osobu v domácnosti jako bývalého manžela/manželku. Tyto případy však 

byly velice vzácné (44 rodin), částka se pohybovala od 500 Kč do 10 000 Kč s průmě-

rem 2 146 Kč na osobu. Příspěvek při převzetí dítěte byl v měsíci červnu vyplacen 49 

rodinám, nejčastěji na jedno dítě (29 rodin). Výše příspěvku je stanovena pevnými 

částkami podle věku dítěte (do 6 let: 8 000 Kč, 6-15 let: 9 000 Kč, 15-18 let: 10 000 

Kč). Z odpovědí v dotazníku je zřejmé, že pěstouni v řadě případů zaměnili tuto dávku 

s jinou dávkou, neboť částky jimi uvedené neodpovídají částkám uvedeným v zákoně. 

Nicméně i přes tuto záměnu budou uvedené částky započítány do celkového příjmu 

domácnosti.  

 Další relativně zastoupenou kategorií příjmu domácnosti v měsíci červnu byly 

úvěry a půjčky. Tento příjem uvedlo 63 rodin, v rozmezí od 800 Kč do 700 000 Kč. Ve 
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skutečnosti, zda rodina přijala půjčku nebo úvěr, se nijak neprojevila úplnost/neúplnost 

rodiny, ekonomická aktivita ani počet dětí či příbuzenské vztahy mezi dítětem a 

pěstounem.  

 V dlouhodobém horizontu posledních 12 měsíců patřily mezi nejčastěji zmiňo-

vané jednorázové nebo mimořádné příjmy příspěvek při převzetí dítěte (102 rodin), 

dále zaměstnanecké prémie či mimořádné odměny (69 rodin), úvěry, půjčky (68 

rodin).  

 

Celkové příjmy 

 V předchozí kapitole byly analyzovány různé typy příjmů, od pracovních po 

různé sociální dávky, dary, půjčky apod., které rodiny mohly obdržet. V následující 

části se budeme zabývat celkovou výší příjmů domácnosti. Celková výše příjmů do-

mácnosti byla stanovena jako součet všech částek uvedených respondentem v dotaz-

níku. Je však třeba mít na paměti to, co již bylo několikrát zmiňováno v předchozí 

kapitole, tj. fakt, že řada respondentů nebyla schopna určit přesně výši jednotlivých 

dávek či jiných příjmů. Nicméně vycházíme z předpokladu, že výsledná částka vypoč-

tená prostým součtem všech uvedených sum odpovídá reálné úrovni příjmů s tím, že 

rodiny sice nebyly schopné stanovit jednotlivé částky zcela přesně, ale o celkové úrovni 

příjmů představu mají. Dané nepřesnosti se v celkovém souboru rodin více méně 

navzájem stírají.  

 Rodiny, které neuvedly žádný příjem, tj. v žádné položce dotazníku nebyla 

uvedena alespoň jedna výše příjmu či dávky, byly relativně málo početné, 29 případů. 

Tyto rodiny byly vyloučeny z další analýzy. V této části také budou zahrnuty pouze ty 

rodiny, které uvedly, že jejich červnový příjem se významně nelišil od průměrných 

měsíčních příjmů v posledních 12 měsících, tj. byl maximálně o trochu nižší či vyšší 

podle subjektivního posouzení respondenta (614).16 Dále nebudeme uvažovat případy, 

kdy příjem domácnosti byl nižší než životní minimum neúplné rodiny (5 případů). 

K těmto údajům je třeba přistupovat skepticky. Celkový počet rodin zahrnutých 

v analyzovaném souboru je tedy 609.  

 Než se podíváme podrobněji na celkové příjmy domácností v daném souboru, 

je nutné zastavit se u struktury rodin podle ekonomické aktivity (tabulka č. 3.13). 

V úplných rodinách s jedním dítětem převažovaly rodiny dvou ekonomicky neaktivních 

partnerů, většinou se jednalo o příbuzenskou pěstounskou péči prarodičů. Dvě děti 

v úplné pěstounské rodině měly nejčastěji oba „rodiče“ ekonomicky aktivní. V rodinách 

se třemi dětmi byl na jedné straně patrný nárůst podílu obou ekonomicky aktivních 

partnerů, významně se však zvýšil i podíl rodin, kde jeden z partnerů nebyl aktivní na 

trhu práce na úkor rodin, kde nepracovali oba partneři. Čtyři a více dětí v rodině pak 

byly výrazně spojeny s modelem, kdy jeden z partnerů pracoval a druhý byl 

ekonomicky neaktivní. V případě neúplných rodin nebyly zjištěny statisticky významné 

rozdíly, obecně platilo, že osoba v čele neúplné rodiny byla většinou ekonomicky 

neaktivní. 

 

 

 

                                                 
16  Odlišnosti příjmu v červnu od jiných měsíců byly ojedinělé, výše uvedených částek, o které se příjem lišil, 

byla také často problematická, nebylo jisté, zda částku již respondent započítal do uvedených příjmů či 
nikoli. 
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Tabulka č. 3.13 Pěstounské rodiny podle ekonomické aktivity - soubor „příjmů“ 

 ekonomická aktivita 

úplná rodina 
oba ekonomicky 

aktivní 

jeden 
ekonomicky 

aktivní 

oba 
ekonomicky 

neaktivní 
N 

úplná  
s 1 dítětem 

absolutně 31 45 77 153 

relativně 20,3 29,4 50,3 100,0 

úplná  
s 2 dětmi 

absolutně 40 35 32 110 

relativně 37,4 32,7 29,9 100,0 

úplná  
se 3 dětmi 

absolutně 34 35 5 74 

relativně 45,9 47,3 6,8 100,0 

úplná se 4  
a více dětmi 

absolutně 15 52 8 75 

relativně 20,0 69,3 10,7 100,0 

úplná 
celkem 

absolutně 120 167 122 409 

relativně 29,3 40,8 29,8 100,0 

 neúplná rodina 
sám ekonomicky 

aktivní 
sám ekonomicky neaktivní N 

neúplná  
s 1 dítětem 

absolutně 35 75 110 

relativně 31,8 68,2 100,0 

neúplná  
se 2 dětmi 

absolutně 20 25 45 

relativně 44,4 55,6 100,0 

neúplná se 3 
a více dětmi 

absolutně 5 13 18 

relativně 27,8 72,2 100,0 

neúplná 
celkem 

absolutně 60 113 173 

relativně 34,7 65,3 100,0 

Pozn.: tučně vyznačeny statisticky významné rozdíly na hladině významnosti alespoň 0,05 

 

Neúplné rodiny měly ve srovnání s rodinami úplnými příjmy v průměru nižší 

(tabulka č. 3.14). Polovina úplných rodin měla příjmy nižší než přibližně 38 000 Kč, 

v případě rodin neúplných mělo 90 % příjmy nižší než přibližně 42 000 Kč. Pokud se 

podíváme na počty nezaopatřených dětí v úplné rodině, je zřejmé, že s počtem dětí se 

celkový průměrný příjem rodiny zvyšuje. Nejvyšší průměrné příjmy rodiny byly 

zaznamenány v úplných rodinách se čtyřmi dětmi. Podíváme-li se však na příjem 

připadající na jednu osobu v domácnosti, platí zde opačná úměra, tj. čím více dětí žije 

v domácnosti, tím nižší částka připadá na jednu osobu. Příjmy neúplných rodin se pak 

dostávají na úroveň příjmů rodin úplných.  
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Tabulka č. 3.14 Celkový příjem domácnosti podle úplnosti a počtu dětí (v Kč) 

 celkový příjem domácnosti 

minimum maximum průměr 1. decil medián 9.decil 
průměr
/osoba  

N 

úplná  
s 1 dítětem 

8 242 281 763 37 220 17 000 30 152 59 658 11 457 157 

úplná  
s 2 dětmi 

7 634 112 626 39 450 18 190 37 171 56 147 9 344 110 

úplná  

se 3 dětmi 
15 000 90 988 45 203 26 420 42 805 68 782 9 689 76 

úplná se 4  
a více dětmi 

8 900 223 760 61 819 25 867 57 401 92 973 8 497  77 

úplná celkem 7 634 281 763 43 740 20 710 37 634 70 721 9 863 420 

neúplná  
s 1 dítětem 

6 800 167 400 22 784 11 744 19 400 35 950 10 532 119 

neúplná  
se 2 dětmi 

8 000 47 600 28 413 17 521 28 300 38 420 9 070 49 

neúplná se 3 
a více dětmi 

8 500 82 852 38 781 14 890 37 308 65 852 7 915 21 

neúplná 
celkem 

6 800 167 400 26 021 13 620 23 036 41 429 9 862 189 

celkem 
všechny 
rodiny 

6 800 281 763 38 232 16 574 32 000 64 348 9 863 609 

 

Z pohledu ekonomické aktivity připadaly nejnižší celkové průměrné příjmy 

domácnosti na rodiny neúplné s ekonomicky neaktivním členem (tabulka č. 3.15). 

V přepočtu na jednu osobu však neúplné rodiny měly příjmy srovnatelné jako rodiny 

úplné.  

 V souboru úplných rodin s jedním dítětem s oběma ekonomicky neaktivními 

partnery se projevila skutečnost, že se relativně častěji jednalo o příbuzenskou rodinu 

(88 %), patřily sem tedy často rodiny prarodičů, ekonomicky neaktivních, majících 

v pěstounské péči vnouče. Tyto rodiny měly v porovnání s ostatními úplnými rodinami 

s jedním dítětem příjmy nejnižší. V úplné rodině se dvěma dětmi měly nejnižší 

průměrné příjmy rodiny, kde alespoň jeden z partnerů nepracoval. Podobně tomu bylo 

i u rodin se třemi dětmi. V souboru úplných rodin se čtyřmi a více dětmi byly nejvíce 
zastoupeny rodiny, kde jeden z partnerů byl ekonomicky neaktivní, neměl pracovní 

příjem. V těchto rodinách pobíral často (62 %) jeden člen odměnu pěstouna ve 

zvláštních případech. Z pohledu celkových příjmů domácnosti měly tyto domácnosti 

příjmy vůbec nejvyšší. V přepočtu na jednu osobu v domácnosti však byla jejich 

situace nejhorší (průměrný příjem na jednu osobu činil 8 159 Kč).  

 V neúplné rodině s jedním dítětem byly celkové průměrné příjmy ekonomicky 

neaktivních nižší než ekonomicky aktivních. U vícedětných neúplných rodin (sloučení 

počtu dětí z důvodu nízkých četností) byly celkové průměrné příjmy vyšší u ekono-

micky neaktivních v porovnání s ekonomicky aktivními. Důvodem může opět být, že 

v celkovém počtu 38 rodin pobíralo 12 odměnu pěstouna ve zvláštních případech, tj. 

minimálně 17 193 Kč. V 73 % rodin s ekonomicky aktivním přednostou byl pracovní 

příjem nižší než tato částka. V přepočtu na jednoho člena domácnosti však ekonomická 

aktivita u vícedětných neúplných rodin neměla vliv.  
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Tabulka č. 3.15 Celkový příjem domácnosti podle úplnosti, počtu dětí a 

ekonomické aktivity (v Kč) 

 celkový příjem domácnosti 

mini-
mum 

maxi-
mum 

průměr 1. decil medián 9. decil 
průměr 
/osoba 

N 

úplná 
rodina 
s 1 
dítětem 

oba 
ekonom. 
aktivní 

19 834 93 200 43 409 25 994 42 214 61 864 13 489 31 

jeden 
ekonom. 
aktivní 

8 650 163 000 42 390 16 020 33 106 80 230 12 833 45 

oba 
ekonom. 
neaktivní 

8 242 281 763 32 587 16 820 28 251 39 024  10 128 77 

úplná 
rodina 
se 2 
dětmi 

oba 
ekonom. 
aktivní 

7 634 112 626 42 601 15 580 37 521 74 369 9 997 40 

jeden 
ekonom. 
aktivní 

7 910 111 716 37 603 15 226 37 341 53 385 8 826 35 

oba 
ekonom. 
neaktivní 

8 500 56 235 37 564 25 565 36 732 53 648 9 197 32 

úplná 
rodina 
se 3 
dětmi 

oba 
ekonom. 
aktivní 

18 800 88 380 47 319 31 813 45 044 68 970 9 293 34 

jeden 
ekonom. 
aktivní 

15 000 90 988 44 325 24 840 38 282 72 460 8 348 35 

oba 
ekonom. 
neaktivní 

X X X X X X  7678 5 

úplná 
rodina 
se 4 a 
více 
dětmi 

oba 
ekonom. 
aktivní 

22 000 212 960 66 300 26 698 50 200 148 027 8 999 15 

jeden 
ekonom. 
aktivní 

8 900 223 760 59 259 24 644 58 043 84 946  8 159 52 

oba 
ekonom. 
neaktivní 

X X X X X X 8 803 8 

úplná 
rodina 
celkem 

oba 
ekonom. 
aktivní 

7 634 212 960 47 109 24 172 43 491 73 163 10 575 120 

jeden 
ekonom. 
aktivní 

7 910 223 760 47 019 20 064 42 300 76 013 9 604 167 

oba 

ekonom. 
neaktivní 

8 242 281 763 36 391 18 313 30 566 54 532 9 697 122 

neúplná s 
1 dítětem 

ekonom. 
aktivní 

8 400 167 400 29 295 11 402 24 806 44 439 13 083 35 

ekonom. 
neaktivní 

6 800 52 561 19 753 12 930 18 511 29 594 9 439 75 

neúplná 
se 2 a 
více 
dětmi 

ekonom. 
aktivní 

17 521 57 000 28 487 18 411 26 500 40 411 8 793 25 

ekonom. 
neaktivní 

8 000 82 852 33 387 17 002 30 410 61 460 8 884 38 

neúplná 
celkem 

ekonom. 
aktivní 

8 400 167 400 28 958 16 100 25 385 43 516 11 296 60 

ekonom. 
neaktivní 

6 800 82 852 24 337 13 583 20 001 39 399 9 252 113 

 



3. Příjmová situace pěstounských rodin 

 

 

 58 

  Podíváme-li se na celkové průměrné příjmy domácnosti z pohledu počtu 

pěstounských dětí, je zde opět zřejmý trend zvyšování příjmů rodiny spolu s počtem 

dětí (tabulka 3.16). V přepočtu na jednu osobu je však částka, která připadá na 

jednoho člena domácnosti, v průměru srovnatelná.  

 

Tabulka č. 3.16 Celkový příjem domácnosti podle počtu pěstounských dětí (v Kč) 

 
minimum maximum průměr 1. decil medián 9. decil 

průměr/
osoba 

N 

1 dítě 6 800 281 763 32 855 14 422 28 467 53 672 10 246 390 

2 děti 8 000 112 268 40 332 23 960 37 405 61 600 9 226 139 

3 a více 
dětí 

8 500 223 760 60 691 24 137 58 932 91 531 9 088 80 

 

V daném souboru pěstounských rodin bylo 68,8 % „čistých“ pěstounských rodin, 

to znamená, že v těchto rodinách nebyly kromě pěstounských dětí žádné další děti 

(biologické, osvojené). Přibližně jednu čtvrtinu čistých pěstounských rodin představo-

valy úplné rodiny s jedním dítětem, tedy dítětem v pěstounské péči. Druhou nejčetnější 

kategorií pak byly rodiny neúplné s jedním dítětem (19,5 %). Příjmová situace těchto 

rodin byla analyzována v předchozí části (v pěstounských rodinách s jedním dítětem je 

toto dítě nutně v pěstounské péči).  

Položili jsme si však otázku, zda se nějakým způsobem odlišuje příjmová situace 

v rodinách smíšených, tj. majících kromě pěstounských dětí děti biologické či osvojené. 

Vzhledem k četnostem jednotlivých typů rodin jsme se detailněji zabývali nejprve 

úplnými rodinami se dvěma dětmi (tabulka č. 3.17). V těchto rodinách nebyl prokázán 

vliv skutečnosti, zda je pouze jedno dítě v pěstounské péči či děti dvě. Průměrný 

celkový příjem domácnosti v rodinách se dvěma dětmi, ale pouze s jedním v pěstoun-

ské péči, činil 38 958 Kč (na jednu osobu pak 9 129 Kč), v úplných rodinách se dvěma 

dětmi, a to oběma pěstounskými, byl průměrný příjem domácnosti 39 754 Kč (na 

jednu osobu 9 477 Kč). Rozdíly v průměrném příjmu nebyly statisticky významné. 

V případě rodiny neúplné se dvěma dětmi byly zaznamenané určité tendence k vyš-

šímu příjmu v rodinách se dvěma dětmi v pěstounské péči, vzhledem k nízkým 

počtům však není možné tyto výsledky přeceňovat (celkový průměrný příjem neúplné 

rodiny se dvěma dětmi s pouze jedním dítětem v pěstounské péči: 26 029 Kč; 

s oběma dětmi v pěstounské péči: 29 798 Kč, příjem připadající na jednoho člena 

v neúplných rodinách se dvěma dětmi s jedním dítětem v pěstounské péči: 8 280 Kč; 

s oběma dětmi v pěstounské péči: 9 529 Kč). V úplných rodinách se třemi dětmi platily 

podobné tendence jako v úplných rodinách se dvěma dětmi. Z hlediska statistické 

významnosti se odlišovaly rodiny se třemi dětmi, ale pouze s jedním dítětem v 

pěstounské péči. Jejich průměrný celkový příjem činil 40 701 Kč, na jednoho člena 

domácnosti připadala v průměru částka 7 986 Kč. Úplné rodiny se všemi třemi dětmi 

v pěstounské péči měly v průměru celkové příjmy ve výši 51 923 Kč, na jednu osobu 

pak připadal příjem 9 501 Kč. Další typy rodin s vyšším počtem dětí nemohly být 

analyzovány kvůli nízkým četnostem. Jak je z uvedeného zřejmé, počet dětí v pěs-

tounské péči v rodině s určitým počtem dětí nehrál ve výši příjmů příliš velkou roli.  
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Tabulka č. 3.17 Počet pěstounských dětí podle úplnosti/neúplnosti rodiny - 

soubor “příjmů“ 

 počet pěstounských dětí 

1 2 3 a více N 

úplná s 1 dítětem 157 X X 157 

úplná se 2 dětmi 42 68 X 110 

úplná se 3 a více dětmi 47 37 69 153 

neúplná s 1 dítětem 119 X X 119 

neúplná se 2 dětmi 18 31  49 

neúplná se 3  
a více dětmi 

7 3 11 21 

celkem 390 139 80 609 

  

V následující tabulce č. 3.18 jsou znázorněny počty pěstounských rodin 

v podrobném členění podle úplnosti/neúplnosti rodiny, počtu pěstounských dětí a 

ekonomické aktivity. Výchozí hypotézou další analýzy byla otázka, zda se liší příjmy 

rodin v závislosti na počtu pěstounských dětí v rodině, úplnosti/neúplnosti rodiny a na 

ekonomické aktivitě. Vzhledem k počtu kategorií však dochází ke značnému rozmělnění 

souboru. V podrobné analýze proto nebyly zjištěny žádné signifikantní rozdíly v pří-

jmech mezi jednotlivými kategoriemi. V tabulce jsou uvedeny pouze nejčetnější kate-

gorie, tj. souhrn za úplné rodiny, úplné rodiny se dvěma dětmi a souhrn za neúplné 

rodiny.  

Z výsledků vyplývá, že v úplných rodinách nebyl celkový příjem domácnosti ani 

příjem připadající na jednu osobu ve sledovaném souboru ovlivněn ekonomickou 

aktivitou (tabulka č. 3.19). Při stejném počtu dětí v pěstounské péči se průměry příjmů 

statisticky nelišily. V souboru úplných rodin se dvěma dětmi bylo možné sledovat dvě 

linie, a sice jakou roli hraje fakt, že pouze jedno z dětí v rodině je dítě v pěstounské 

péči, a dále jakou roli hraje ekonomická aktivita. Analýza ukázala, že skutečnost, že 

jedno z dětí je v pěstounské péči, neměla vliv na celkové průměrné příjmy domácnosti 

ani na průměrné příjmy připadající na jednoho člena domácnosti (při stejné ekono-

mické aktivitě a různém počtu pěstounských dětí). Fakt, že je jeden z partnerů 

ekonomicky neaktivní, rovněž neměl při stejném počtu dětí v pěstounské péči vliv na 

průměrnou výši příjmů. V neúplných rodinách, kromě již několikrát zmiňovaného faktu, 

že se zvyšujícím se počtem dětí se snižuje průměrný příjem připadající na jednoho 

člena, nebyl rovněž prokázán vliv ekonomické aktivity při stejném počtu dětí v pěs-

tounské péči. 
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Tabulka č. 3.18 Počet pěstounských rodin podle úplnosti/neúplnosti rodiny, 

počtu pěstounských dětí a ekonomické aktivity 

 počet pěstounských dětí 

1 2 3 4 a více 

úplná rodina celkem 

oba ekonomicky aktivní 75 36 6 3 

jeden ekonomicky aktivní 89 33 27 18 

oba ekonomicky 
neaktivní 

77 32 6 7 

úplná rodina s 1 dítětem 

oba ekonomicky aktivní 31 X X X 

jeden ekonomicky aktivní 45 X X X 

oba ekonomicky 
neaktivní 

77 X X X 

úplná rodina se 2 dětmi 

oba ekonomicky aktivní 22 18 X X 

jeden ekonomicky aktivní 20 15 X X 

oba ekonomicky 
neaktivní 

0 32 X X 

úplná rodina se 3 dětmi 

oba ekonomicky aktivní 19 11 4 X 

jeden ekonomicky aktivní 16 9 10 X 

oba ekonomicky 
neaktivní 

0 0 5 X 

úplná rodina se 4 a více 
dětmi 

oba ekonomicky aktivní 3 7 2 3 

jeden ekonomicky aktivní 9 9 17 17 

oba ekonomicky 
neaktivní 

X 1 4 2 

neúplná s 1 dítětem 
ekonomicky aktivní 35 X X X 

ekonomicky neaktivní 75 X X X 

neúplná se 2 a více dětmi 
ekonomicky aktivní 16 9 0 0 

ekonomicky neaktivní 6 22 7 2 

neúplná celkem 
ekonomicky aktivní 51 9 0 0 

ekonomicky neaktivní 81 22 7 3 
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Tabulka č. 3.19 Příjem pěstounských rodin podle úplnosti/neúplnosti rodiny, 

počtu pěstounských dětí a ekonomické aktivity (v Kč) 

 počet 
pěstounských 

dětí 
průměr medián 

průměr
/osoba 

N 

úplná 
rodina 
celkem 

oba ekonomicky aktivní 

1 42 818 40 606 10 875 75 

2 47 640 45 653 9 880 36 

3+ 80 740 70 240 10 855 9 

jeden ekonomicky aktivní 

1 42 690 33 106 11 080 89 

2 46 238 42 757 8 783 33 

3+ 60 693 59 176 8 745 45 

oba ekonomicky neaktivní 

1 32 587 28 251 10 519 77 

2 37 564 36 732 9 197 32 

3+ 56 030 49 255 8 371 13 

úplná 
rodina 

s 2 dětmi 

oba ekonomicky aktivní 
1 41 133 35 470 9 564 22 

2 44 395 42 483 10 527 18 

jeden ekonomicky aktivní 
1 36 566 35 756 8 650 20 

2 38 986 41 268 9 061 15 

oba ekonomicky neaktivní 
1 X X X 0 

2 37 564 36 732 9 197 32 

neúplná 
rodina 
celkem 

ekonomicky aktivní 
1 29 198 25 134 11 790 51 

2+ 27 769 28 300 8 493 9 

ekonomicky neaktivní 
1 27 092 18 612 12 749 81 

2+ 35 325 30 976 9 321 32 

Pozn.: kurzívou nízké počty 

 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že hlavní roli ve výši příjmu připadajícím u 

jednoho člena domácnosti hraje velikost domácnosti, resp. počet dětí, bez ohledu na 

to, kolik z nich je v pěstounské péči, ekonomická aktivita neměla také velký vliv. 

Podívejme se nyní blíže na strukturu příjmů.  

 Podíváme-li se pouze na vliv počtu dětí, pak v úplných rodinách s jedním a 

dvěma dětmi byly relativně velkým podílem zastoupeny důchody (tabulka č. 3.20). To 

je dáno vyšším podílem rodin, kde byli oba partneři ekonomicky neaktivní, případně 

pracoval pouze jeden z partnerů (tabulka Pěstounské rodiny podle ekonomické 

aktivity). V úplných rodinách se třemi dětmi se výrazně snižuje podíl důchodů na 

celkovém příjmu domácnosti, a to především ve prospěch pracovních příjmů. Zároveň 

roste i podíl dávek státní sociální podpory. V úplných rodinách se čtyřmi a více dětmi 

pak hrají v porovnání s ostatními úplnými rodinami značnou roli dávky pěstounské 

péče. Jejich výše představovala v průměru 36,3 % celkových příjmů.  
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Tabulka č. 3.20 Struktura příjmů podle úplnosti/neúplnosti rodiny a počtu dětí 

(v %) 

 pracovní příjem důchody SSP pěstounská péče další 

úplná s 1 dítětem 30,3 38,8 1,8 21,1 8,0 

úplná s 2 dětmi 40,9 22,2 2,8 27,7 6,4 

úplná se 3 dětmi 56,4 6,1 5,5 26,1 5,9 

úplná se 4 a více 
dětmi 

42,6 4,6 7,3 36,3 9,2 

úplná celkem 40,1 22,3 3,8 26,5 7,3 

neúplná s 1 dítětem 17,4 34,0 5,7 31,5 11,4 

neúplná se 2 dětmi 25,3 23,0 6,7 38,0 7,0 

neúplná se 3 a více 
dětmi 

25,8 10,4 15,6 41,5 6,7 

neúplná celkem 20,4 28,5 7,1 34,3 9,7 

celkem 34,0 24,2 4,8 28,9 8,1 

 

Pokud byli oba partneři ekonomicky aktivní, pak jejich pracovní příjem předsta-

voval více než dvě třetiny všech příjmů (tabulka č. 3.21). Pokud byl aktivní na trhu 

práce pouze jeden z nich, je zřejmé, že podíl pracovního příjmu se snižoval, zároveň se 

zvýšil podíl důchodů (11,5 %). Rodiny však v důsledku ekonomické neaktivity jednoho 

z partnerů byly výrazněji závislé i na dávkách státní sociální podpory a dávkách pěs-

tounské péče (6,3 % a 26,7 %). Závislost na těchto dávkách se zvyšuje spolu 

s počtem dětí (graf). Ekonomická neaktivita obou partnerů jasně vede k růstu 

důležitosti důchodů na jedné straně, na druhé straně se dále zvyšuje podíl dávek 

pěstounské péče na celkovém příjmu domácnosti. Důchody a dávky pěstounské péče 

tak představovaly v úplných rodinách s oběma ekonomicky neaktivními členy 86,4 % 

příjmu. V otázce souvislosti příbuzenských vztahů v pěstounské rodině a struktuře 

celkových příjmů se projevilo složení příbuzenských rodin podle ekonomické aktivity 

(tabulka). U rodin s příbuzenskou pěstounskou péčí dominovaly důchody a dávky 

pěstounské péče, u rodin ostatních hrály spolu s dávkami pěstounské péče významnou 

roli pracovní příjmy.  

   

Tabulka č. 3.21 Struktura příjmů podle ekonomické aktivity (v %) 

úplné rodiny pracovní příjem důchody SSP pěstounská péče další 

oba ekonomicky 
aktivní 

69,3 3,0 1,7 22,0 4,0 

jeden ekonomicky 

aktivní 
45,0 11,5 6,3 26,7 10,5 

oba ekonomicky 
neaktivní 

5,2 55,7 2,1 30,7 6,3 

neúplné rodiny pracovní příjem důchody SSP pěstounská péče další 

osoba ekonomicky 
aktivní 

48,3 7,3 4,8 30,7 8,9 

osoba ekonomicky 
neaktivní 

4,6 42,0 7,6 36,4 9,4 

příbuzenská péče 25,7 33,9 4,6 27,3 8,5 

nepříbuzenská péče 46,1 9,9 5,0 31,2 7,8 

 

Relativně specifickým případem byly úplné rodiny se dvěma dětmi (graf č. 3.1). 

Zastoupení pracovního příjmu se u rodin s jedním ekonomicky aktivním členem 
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v porovnání s rodinou se dvěma ekonomicky aktivními členy snížilo méně než v 

úplných rodinách s jedním dítětem nebo třemi a více dětmi (o 16,2 p.b.). To může být 

způsobeno na jedné straně vyšším příjmem jednoho partnera, jenž de facto umožní 

ekonomickou neaktivitu druhého partnera, na druhé straně zde mohly hrát roli 

pracovní přivýdělky důchodců. 

 

 
Graf č. 3.1 Struktura příjmů úplné rodiny podle počtu dětí a ekonomické 

aktivity (v %) 
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 V neúplných rodinách bylo v porovnání s rodinami úplnými patrné nižší zastou-

pení pracovního příjmu v celkovém příjmu domácnosti a naopak vyšší zastoupení 

důchodů, dávek státní sociální podpory a pěstounské péče (tabulka č. 3.20). Podíl 

důchodů se snižoval spolu s rostoucím počtem dětí (graf č. 3.2), v neúplných rodinách 

se dvěma a více dětmi se ve studovaných rodinách snížil podíl ekonomicky neaktivních, 

tyto rodiny měly tedy méně často v čele domácnosti důchodce. Pracovní příjem však 

dostatečně nekompenzoval pokles zastoupení důchodu (tabulka č. 3.20), neúplné 

rodiny s více než dvěma dětmi tak byly více závislé na dávkách sociální podpory a 

pěstounské péče.  

 V neúplných rodinách s jedním dítětem, kde rodič byl ekonomicky aktivní, 

představoval pracovní příjem pouze jednu polovinu příjmu (graf č. 3.2). Míra závislosti 

na dávkách pěstounské péče a jiných příjmech byla tedy poměrně vysoká. Podíly 

dávek pěstounské péče a dávek státní sociální podpory se s dalším dítětem zvyšovaly, 

v neúplných rodinách se dvěma a více dětmi byly z hlediska celkového příjmu tyto 

dávky a pracovní příjem na stejné úrovni. Pokud byl přednosta neúplné rodiny ekono-

micky neaktivní, hlavním zdrojem příjmu byly v případě jednodětné rodiny důchody, 
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dávky pěstounské péče přispívaly k celkové částce přibližně z jedné třetiny. Pokud bylo 

v rodině více dětí, byl zde patrný nárůst zastoupení pracovního příjmu, vedle převa-

žující ekonomické neaktivity byl tedy v rodině častěji další pracovní příjem nutný pro 

udržení příjmové úrovně. Závislost na dávkách pěstounské péče však byla v těchto 

rodinách jednoznačně nejvyšší. 

 

Graf č. 3.2 Struktura příjmů neúplné rodiny podle počtu dětí a ekonomické 

aktivity (v %) 
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 Pokud se podíváme na strukturu příjmů rodiny z pohledu počtu pěstounských 

dětí v rodině, není možné říci, že by se nějak významně měnila v porovnání se 

strukturou rodin bez rozlišení původu dětí (grafy č. 3.3 a 3.4). Určitý rozdíl nastává 

v pohledu na úplné rodiny se 3 a více dětmi v pěstounské péči (tyto rodiny mohou mít 

ještě další děti). Pokud jsou oba partneři ekonomicky aktivní, podíl pracovního příjmu 

se snižuje, zvyšuje se naopak závislost na dávkách pěstounské péče. Ještě výraznější 

je to u rodin s jedním ekonomicky aktivním členem. Tři a více dětí v pěstounské péči 

jsou podmínkou pro nárok na odměnu pěstouna ve zvláštních případech, pokud 

pěstoun není výdělečně činný. Z tohoto důvodu se podíl pěstounských dávek na 

celkovém příjmu v těchto rodinách zvyšuje. Podobně je tomu v neúplných rodinách: 

počet dětí v pěstounské péči zvyšuje podíl dávek pěstounské péče. Velmi podobné 

výsledky pak nacházíme v souboru čistých pěstounských rodin, tj. rodin pouze 

s pěstounskými dětmi.  
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Graf č. 3.3 Struktura příjmů úplné rodiny podle počtu pěstounských dětí                 

a ekonomické aktivity (v %) 
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Graf č. 3.4 Struktura příjmů neúplné rodiny podle počtu pěstounských dětí                

a ekonomické aktivity (v %) 
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3.2 Výdaje pěstounských rodin 

Podobně jako u příjmů měly pěstounské rodiny sledovat výdaje v měsíci červnu. 

Rodiny měly sledovat výši následujících výdajů:  

POTRAVINY A NÁPOJE  

Potraviny, nápoje společné pro celou rodinu - na běžné stravování doma (včetně dietních potravin, 
alkoholických nápojů a tabákových výrobků)  

STRAVOVACÍ SLUŽBY MIMO DOMOV  

Stravování v jídelnách - v MŠ, školní, podnikové  

Restaurace a kavárny 

ODÍVÁNÍ A OBUV  

Odívání a obuv (včetně oprav a půjčování) 

BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA  

Nájemné 

Elektrická a tepelná energie, plyn, ostatní paliva, vodné, stočné, příspěvky na úklid, fond oprav, odvoz 
odpadu aj. 

Běžná údržba a drobné opravy bytu, domu 

BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY A ÚDRŽBA  

Nábytek, bytové zařízení a textil, kuchyňské potřeby a domácí spotřebiče včetně jejich oprav  

Nářadí a nástroje pro dům a zahradu, zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti (prací a čistící 
prostředky apod.) 

DOPRAVA  

Provoz osobních dopravních prostředků 

Dopravní služby (hromadná osobní doprava, taxi aj.) 

ZDRAVOTNICTVÍ  

Léky předepsané lékařem 

Léky bez receptu a další léčiva (např. vitamíny) 

Ortopedické a terapeutické pomůcky (včetně dioptrických brýlí, kontaktních čoček apod.) 

Ostatní zdravotnické výrobky (obvazový materiál, inkontinenční vložky aj.) 

Ambulantní zdravotní péče (včetně rehabilitací a masáží) 

Ústavní zdravotní péče (včetně lázní, ozdravoven, pobytů v nemocnici) 

VZDĚLÁVÁNÍ  

Poplatky v MŠ, družina (bez stravování) 

Školné (bez ohledu na vzdělávací stupeň) 

Mimoškolní vzdělávání dětí (jazykové kurzy, ZUŠ) 

Doučování 

Další vzdělávání dospělých, rekvalifikace, účast na seminářích aj. 

VOLNÝ ČAS, REKREACE, KULTURA A SPORT  

Hračky, hudební nástroje, papírenské zboží, potřeby k psaní a kreslení 

Sportovní potřeby, výrobky pro rekreaci ve volné přírodě a kempink 
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Knihy, učebnice, časopisy, noviny, CD, DVD apod. 

Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografické, vč. oprav 

Domácí zvířata, potřeby pro jejich chov, veterinární služby 

Kulturní a zábavní aktivity (vstupenky do kina, divadla, ZOO aj.) 

Zájmová činnost, sportovní aktivity a služby (poplatky ve sportovních centrech, sportovní kroužky, členské 

příspěvky v klubech) 

Dovolená s komplexními službami (tuzemská/zahraniční rekreace, dětské tábory, školní výlety) 

Jiné, jaké ……………………… 

UBYTOVACÍ SLUŽBY  

Ubytovací služby (internáty, koleje, penziony, hotely, kempy - vše bez stravování) 

POŠTA A TELEKOMUNIKACE  

Náklady na telefon(y) (poplatky, nákup, oprava) 

Poplatky za internet, poštovní služby 

OSTATNÍ VÝDAJE SLUŽBY  

Osobní péče (drogerie a osobní hygiena, kosmetické zboží, kadeřník aj.) 

Osobní doplňky jinde neuvedené (cestovní potřeby, osobní doplňky, klenoty, brašny aj.) 

Sociální péče (pečovatelské služby, denní stacionář, jesle, pobyt v ústavech sociální péče) 

Stavební spoření 

Penzijní připojištění 

Pojištění (životní, úrazové, cestovní, domácnosti, povinné ručení aj.) 

Splátky hypotéky 

Splátky úvěrů, půjček (z bank, od příbuzných, známých apod.) 

Kapesné dětem 

Jiné, jaké..................................................... 

  

Podívejme se nejprve na výdaje za jednotlivé skupiny položek. Výdaje budou 

analyzovány v přepočtu na jednu osobu v domácnosti podle typu rodiny, konkrétně 

podle úplnosti a počtu dětí v rodině. Počtem dětí v pěstounské péči se systematicky 

zabývat nebudeme, neboť se domníváme, že vzhledem k výdajům není rozdíl, zda se 

jedná o děti vlastní nebo pěstounské. Je rovněž zřejmé, že čím více osob žije 

v domácnosti, tím jsou celkové náklady bez přepočtení na jednu osobu vyšší. 

 

Potraviny 

Výdaje na osobu za potraviny se v měsíci červnu mezi jednotlivými typy rodin 

statisticky nelišily (tabulka č. 3.22). Potraviny patřily mezi položky, za které pěstoun-

ské rodiny utrácely v průměru nejvíce peněz. Nejméně prostředků na potraviny vydaly 

neúplné rodiny se třemi a více dětmi, neúplné rodiny obecně vydaly na potraviny méně 

než rodiny úplné. Očistíme-li soubor o ty, kteří neuvedli žádnou částku na potraviny, 

neboť se domníváme, že každá rodina nutně něco za potraviny utratí (na rozdíl od 

ostatních položek), částky se zvýší (tabulka č. 3.23). Statisticky významně se 

v porovnání s úplnou rodinou s jedním dítětem snížily výdaje na potraviny v rodinách 
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se třemi a více dětmi. Jinak opět platí, že čím více dětí v rodině, tím nižší výdaje. Při 

kontrole vlivu typu rodin nebyly nalezeny žádné rozdíly v tom, kolik peněz měsíčně 

utratila rodina mající dítě/děti v pěstounské příbuzenské péči a rodina bez příbuzen-

ských vztahů.  

Pokud se podíváme na přítomnost osob v čele domácnosti na trhu práce, 

nejvyšší částku na potraviny mohou vynakládat kupodivu rodiny úplné, kde jsou oba 

partneři ekonomicky neaktivní. Tento na první pohled překvapivý výsledek v sobě 

skrývá skutečnost, že na rozdíl od ostatních rodin (podle ekonomické aktivity) byly 

tyto rodiny významně častěji rodinami úplnými s jedním dítětem (60 % versus např. 

28 % úplných rodin, kde oba partneři pracují), které měly obecně výdaje za potraviny 

nejvyšší.  

 

Tabulka č. 3.22 Průměrné výdaje na jednu osobu na potraviny podle typu 

rodiny I. - všechny rodiny (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti 
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 2 126 0 6 500 2 333 183 

úplná s 2 dětmi 1 927 0 6 250 1 960 130 

úplná se 3 dětmi 1 864 0 4 000 1 843 90 

úplná se 4 a více dětmi 1 812 0 6 000 1 714 93 

neúplná s 1 dítětem 2 074 0 6 750 2 000 138 

neúplná se 2 dětmi 1 815 0 5 667 1 857 59 

neúplná se 3 a více dětmi 1 632 0 5 000 1 600 29 

celkem 1 962 0 6 750 2 000 722 

 
Tabulka č. 3.23 Průměrné výdaje na jednu osobu na potraviny podle typu 

rodiny II. - rodiny, jež uvedly nějaké výdaje (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti 
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 2 526 967 6 500 2 500 154 

úplná s 2 dětmi 2 257 250 6 250 2 000 111 

úplná se 3 dětmi 1 951 800 4 000 1 964 86 

úplná se 4 a více dětmi 1 915 500 6 000 1 778 88 

neúplná s 1 dítětem 2 489 857 6 750 2 250 115 

neúplná se 2 dětmi 2 230 800 5 667 2 000 48 

neúplná se 3 a více dětmi 2 057 571 5 000 1 875 23 

celkem 2 266 250 6 750 2 000 625 

  
S výdaji na potraviny tematicky souvisí výdaje na stravování mimo domov. 

Děti se mohou stravovat v jídelnách mateřských škol či ve školních jídelnách, dospělí 

pak v podnikových jídelnách. Do této kategorie byly zařazeny i návštěvy restaurací a 

kaváren. Výdaje na stravování mimo domov představovaly v porovnání s ostatními 

náklady v průměru jednu z nejnižších položek (tabulka č. 3.24). Na rozdíl od průměr-

ných výdajů na potraviny vynaložily více početné rodiny v průměru více peněz na 

stravování mimo domov než rodiny s méně dětmi. Ve vícedětných rodinách byl větší 

věkový rozptyl dětí, pravděpodobnost, že některé z nich tedy chodilo do školy a rodiče 

byli častěji více ekonomicky aktivní a tedy častěji mimo domov, byla vyšší.  
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Tabulka č. 3.24 Průměrné výdaje na jednu osobu na stravování mimo domov 

podle typu rodiny (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti  
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 217 0 1 667 140 183 

úplná s 2 dětmi 295 0 1 945 225 130 

úplná se 3 dětmi 362 0 5 100 259 90 

úplná se 4 a více dětmi 290 0 917 250 93 

neúplná s 1 dítětem 241 0 1 667 200 138 

neúplná se 2 dětmi 280 0 1 000 243 59 

neúplná se 3 a více dětmi 217 0 1 000 240 29 

celkem 268 0 5 100 200 722 

 

Bydlení  

Výdaje na bydlení byly v průměru vůbec nejvyšší, a to jak z pohledu průměr-

ných výdajů na osobu, tak mediánu. Se zvyšujícím se počtem dětí v rodině se průměr-

né náklady na bydlení na jednu osobu v pěstounských rodinách snižovaly, v neúplných 

rodinách byly vyšší než v rodinách úplných. To platí jak v celkovém souboru pěstoun-

ských rodin zahrnujících i případy, které neuvedly žádné náklady na bydlení (tabulka 

č. 3.25), tak v souboru počítajícím s náklady vyššími než „0“ (domníváme se, že každá 

pěstounská rodina má alespoň nějaké náklady na bydlení, tabulka č. 3.26).  

 

Tabulka č. 3.25 Výdaje na bydlení připadající na jednoho člena domácnosti I. - 

všechny rodiny (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti  
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 2 059 0 18 653 1 880 183 

úplná s 2 dětmi 1 580 0 5 075 1 580 130 

úplná se 3 dětmi 1 414 0 5 500 1 207 90 

úplná se 4 a více dětmi 1 105 0 3 191 1 017 93 

neúplná s 1 dítětem 2 590 0 12 500 2 381 138 

neúplná se 2 dětmi 1 886 0 4 350 1 833 59 

neúplná se 3 a více dětmi 1 322 0 2 975 1 400 29 

celkem 1 827 0 18 653 1 667 722 

 
Tabulka č. 3.26 Výdaje na bydlení připadající na jednoho člena domácnosti II. - 

rodiny, jež uvedly nějaké výdaje (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti  
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 2 203 200 18 653 1 967 171 

úplná s 2 dětmi 1 683 250 5 075 1 603 122 

úplná se 3 dětmi 1 430 320 5 500 1 207 89 

úplná se 4 a více dětmi 1 129 250 3 191 1 021 91 

neúplná s 1 dítětem 2 688 175 12 500 2 433 133 

neúplná se 2 dětmi 2 024 200 4 350 1 956 55 

neúplná se 3 a více dětmi 1 420 243 2 975 1 400 27 

celkem 1 917 175 18 653 1 700 688 
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Vzhledem k tomu, že náklady na bydlení nejsou zcela v přímé souvislosti 

s počtem osob v domácnosti (náklady se vztahují k bytu/domu jako takovému), 

podívejme se nyní na celkové náklady domácnosti na bydlení, zahrnující nájemné, 

elektrickou a tepelnou energii, vodné, stočné, plyn, fond oprav, odvoz odpadu, drobné 

opravy apod. V tomto pohledu je zřejmé, že nejvyšší náklady měly vícečetné rodiny, 

neúplné rodiny měly náklady nižší (tabulky č. 3.27 a 3.28).  

 

Tabulka č. 3.27 Výdaje domácnosti na bydlení I. - všechny rodiny (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti  
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 6 755 0 55 960 6 000 183 

úplná s 2 dětmi 6 668 0 20 300 6 500 130 

úplná se 3 dětmi 7 349 0 27 500 6 250 90 

úplná se 4 a více dětmi 8 036 0 31 910 7 000 93 

neúplná s 1 dítětem 5 641 0 25 000 5 194 138 

neúplná se 2 dětmi 5 842 0 13 050 5 700 59 

neúplná se 3 a více dětmi 6 325 0 12 000 6 490 29 

celkem 6 674 0 55 960 6 000 722 

 

Tabulka č. 3.28 Výdaje domácnosti na bydlení II. - rodiny, jež uvedly nějaké 

výdaje (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti  
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 7 229 600 55 960 6 041 171 

úplná s 2 dětmi 7 105 1 300 20 300 6 758 122 

úplná se 3 dětmi 7 432 1 600 27 500 6 300 89 

úplná se 4 a více dětmi 8 212 1 500 31 910 7 150 91 

neúplná s 1 dítětem 5 853 350 25 000 5 292 133 

neúplná se 2 dětmi 6 267 1 000 13 050 6 008 55 

neúplná se 3 a více dětmi 6 794 1 700 12 000 6 900 27 

celkem 7 003 350 55 960 6 100 688 

 
Tento výsledek je logický, neboť tyto úplné rodiny a rodiny s více dětmi měly 

častěji větší byt, vyšší spotřebu energií apod. Jak vyplývá z grafu č. 3.5, v úplných i 

neúplných pěstounských rodinách se zvyšuje podíl rodin majících rodinný dům 

v osobním vlastnictví spolu s počtem dětí, neúplné rodiny však v porovnání s rodinami 

úplnými žily v těchto domech méně často (úplné rodiny: 62 %, neúplné rodiny: 27 

%). Celkově druhým nejčetnějším typem bydlení byl nájemní byt. V tomto typu bytu 

bydlelo více rodin neúplných než úplných, přibližně každá čtvrtá (27 % rodin 

neúplných, 15 % rodin úplných). Úplné rodiny pak dále bydlely často v bytě v osobním 

vlastnictví (13,7 %), neúplné rodiny vlastnily byt v 25 %, ale na rozdíl od rodin 

úplných měly častěji i byt družstevní (úplné rodiny: 6,1 %, neúplné rodiny: 16,4 %). 

Spolu se zvyšujícím se počtem pěstounských dětí v rodině se zvyšoval podíl bydlení 

v rodinném domě v osobním vlastnictví, snižoval se podíl bydlení v bytě v osobním 

nebo družstevním vlastnictví, podíl bydlení v pronájmu se udržoval na úrovni 20 % 

(graf č. 3.6). Vlastnictví domu bylo naprosto typickým způsobem bydlení v malých 

obcích do 2 000 obyvatel (86 %), ve městech s 10 000 až 100 000 obyvatel bydlely 

pěstounské rodiny nejčastěji v bytě v osobním vlastnictví (32 %), v domě v osobním 
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vlastnictví (27,6 %) a v nájemním bytě (24,1 %). Ve velkoměstech byly pro pěstoun-

ské rodiny typické nájemní byty (35,5 %), družstevní byty (25,8 %) a byty v osobním 

vlastnictví (19,4 %).17  
 

 

Graf č. 3.5 Typ bydlení podle typu pěstounské rodiny (v %) 

 
 

                                                 
17  V obcích do 2 000 obyvatel žilo 35,9 % pěstounských rodin, v obcích od 2 000 do 10 000 obyvatel žilo 

17,9 % pěstounských rodin, v obcích od 10 000 do 100 000 obyvatel žilo 32,9 % pěstounských rodin a 
13,4 % pěstounských rodin žilo ve velkoměstech.  
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Graf č. 3.6 Typ bydlení podle počtu dětí v pěstounské péči v rodině (v %) 

 

 
V otázce vlastnictví bydlení hrála poměrně velkou roli skutečnost, zda se jednalo 

o příbuzenskou pěstounskou rodinu. Příbuzenské rodiny žily méně často ve vlastním 

domě než rodiny bez příbuzenských vztahů, naopak častěji bydlely v nájemním bytě 

nebo družstevním bytě (graf č. 3.7). Zdá se, že děti v nepříbuzenské péči jsou pěs-

touny přijímány na jedné straně do lepších bytových podmínek (bydlení ve vlast-

ním domě), na druhé straně skutečnost, že v těchto rodinách je v průměru vyšší počet 

dětí než v rodině příbuzenské, vede k řešení bytové situace směrem k vlastnickému 

bydlení. To vede ale poměrně často k závislosti na hypotékách, úvěrech (viz dále). 
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Graf č. 3.7 Vlastnické bydlení podle příbuzenské/nepříbuzenské péče (v %) 

 

 

Z hlediska počtu obytných místností žily úplné rodiny nejčastěji ve třech nebo 

čtyřech místnostech, neúplné rodiny měly k dispozici místností méně (graf č. 3.8). 

Spolu se zvyšujícím se počtem dětí v rodině se průměrný počet obytných místností 

zvyšoval, a to zejména díky většímu podílu bytů/domů s pěti a více místnostmi 

v rodinách úplných, se čtyřmi a více místnostmi v rodinách neúplných. 
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Graf č. 3.8 Počet obytných místností podle typu rodiny (v %) 

 

 
 Se zvyšujícím se počtem místností koresponduje zvyšující se obytná plocha bytu 

či domu (graf č. 3.9). Rodiny s vyšším počtem dětí bydlely v průměru ve větších 

bytech/domech, měřeno velikostí obytné plochy, neúplné rodiny na tom byly opět hůře 

než rodiny úplné. Podíváme-li se však na průměrnou plochu připadající na jednoho 

člena domácnosti, velikost obytné plochy se spolu s počtem dětí snižuje, nejlépe na 

tom byly neúplné rodiny s jedním dítětem.  
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Graf č. 3.9 Průměrná obytná plocha podle typu rodiny (v %) 
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 Závěrem je možné říci, že v oblasti bydlení měly neúplné pěstounské rodiny 

nižší celkové náklady, avšak z pohledu počtu osob v domácnosti byly výdaje vyšší než 

v rodinách úplných. Neúplné rodiny bydlely častěji v bytě, a to i v pronájmu, jejich 

byty byly častěji menší co se týká počtu obytných místností, ale v přepočtu plochy 

připadající na jednu osobu na tom byly lépe než rodiny úplné. Spolu s velikostí rodiny 

se zvyšovaly jak náklady na bydlení, tak velikost bytu či domu, obytná plocha na 

jednoho člena domácnosti se však snižovala. 

 S otázkou bydlení souvisí i náklady na bytové vybavení, zařízení domácnosti a 

opravy a údržbu. Zejména vydání za nábytek, bytové zařízení a textil, domácí spotře-

biče apod. nejsou jistě typická pro každý měsíc. V měsíci červnu utratilo za toto zboží 

nějakou částku 224 rodin, a to v rozmezí od 30 Kč do 130 000 Kč. Vzhledem k určité 

nepravidelnosti těchto výdajů nebyly z hlediska typu rodiny zaznamenány žádné 

výrazné tendence. V průměru utratily domácnosti za uvedené zboží 312 Kč (neúplné 

rodiny s jedním dítětem) až 1 961 Kč (úplné rodiny se 2 dětmi). Náklady na nářadí a 

nástroje pro dům a zahradu, včetně zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti byly 

v porovnání s předešlými náklady na bydlení častější (424 domácností) a nižší (25 Kč 

až 29 000 Kč). Celkově utratily domácnosti za toto zboží a služby v průměru od 268 

Kč (neúplná rodina s jedním dítětem) do 1 513 Kč (úplná rodina se 4 a více dětmi). 

V úplných rodinách byla zřejmá tendence k růstu těchto výdajů u rodin se 4 a více 

dětmi, v neúplných rodinách nehrál počet dětí v těchto nákladech významnější roli.  

 

Ubytovací služby 

Ubytovací služby, typu internátů, kolejí, penzionů, hotelů, kempů, hrály ve 

výdajích pěstounských rodin v měsíci červnu jen malou roli. Nějakou částku za tyto 

služby utratilo v měsíci červnu pouze 80 rodin, v rozmezí od 300 do 48 000 Kč.  
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Odívání 

 K základním potřebám patří kromě bydlení a potravin odívání. Tato položka 

patřila mezi spíše méně významné co se výdajů pěstounských rodin týče. V průměru 

utratily rodiny v referenčním měsíci červnu 283 Kč (neúplné rodiny se 3 a více dětmi) 

až 454 Kč (neúplná rodina se 2 dětmi) na osobu. Z hlediska velikosti a úplnosti/ 

neúplnosti rodiny nebyly shledány žádné významné rozdíly. V úplné rodině hrála 

určitou roli ekonomická aktivita osob v čele domácnosti. Pokud oba partneři pracovali, 

výdaje rodiny na odívání byly v průměru vyšší než pokud byl pouze jeden partner 

ekonomicky aktivní (455 Kč versus 331 Kč na osobu) nebo pokud byli ekonomicky 

neaktivní oba (338 Kč). Pracovní zapojení obou partnerů a častější docházka dětí do 

školních zařízení s sebou pravděpodobně přináší větší nutnost obměňovat šatník sobě i 

dětem.  

 

Doprava  

 Do položky „doprava“ patří na jedné straně provoz osobních dopravních pro-

středků, na druhé straně využívání hromadné osobní dopravy, taxi apod. V celkových 

nákladech připadajících na jednu osobu v domácnosti se rodiny příliš nelišily, neúplné 

rodiny vynaložily v průměru méně prostředků než rodiny úplné (tabulka č. 3.29). 

 

Tabulka č. 3.29 Průměrné výdaje na osobu na dopravu v Kč 

typ rodiny podle úplnosti  
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 451 0 2 500 351 183 

úplná s 2 dětmi 554 0 3 201 482 130 

úplná se 3 dětmi 497 0 1 920 400 90 

úplná se 4 a více dětmi 509 0 2 508 444 93 

neúplná s 1 dítětem 256 0 1 600 175 138 

neúplná se 2 dětmi 333 0 1 433 250 59 

neúplná se 3 a více dětmi 311 0 1 168 200 29 

celkem 430 0 3 201 350 722 

 
Zajímavější je pohled na typ dopravy, za kterou byla daná částka vynaložena. 

V úplných rodinách zřetelně převládaly náklady na provoz osobních dopravních 

prostředků, v neúplných byla patrná závislost na hromadné dopravě. Neúplné rodiny 

tedy častěji neměly vlastní auto nebo dávaly častěji přednost většinou levnější 

hromadné dopravě (graf č. 3.10). Pokud rodiny měly nějaké náklady s dopravou, v 

úplných rodinách častěji využívaly auto rodiny s alespoň jedním ekonomicky aktivním 

členem (76 % nákladů na dopravu) než rodiny s oběma ekonomicky neaktivními členy 

(67 % nákladů na dopravu). V neúplné rodině byla ekonomická neaktivita jasně 

spojena s preferencí hromadné dopravy (74 % versus 47 % u ekonomicky aktivních). 

V menších obcích do 10 000 obyvatel využívaly pěstounské rodiny spíše osobní 

automobil (přibližně 70 %), ve městech do 100 000 obyvatel bylo využívání osobní a 

hromadné dopravy, co se nákladů týče, rovnocenné, ve velkoměstech pak převažovaly 

náklady na hromadnou dopravu (54 %).  
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Graf č. 3.10 Struktura nákladů na dopravu (v %) 

 

 

Zdravotnictví 

Výdaje na zdravotnictví patřily kupodivu, vzhledem k relativně častému výskytu 

nějakého zdravotního postižení dětí, spíše k podprůměrným výdajovým položkám 

pěstounských rodin. V přepočtu na jednu osobu byla patrná snižující se tendence 

výdajů na zdravotnictví spolu s rostoucím počtem dětí v rodině (tabulka č. 3.30). 

Celkově rodiny vydaly na zdravotnictví v měsíci červnu v průměru 1 264 Kč (bez 

statistických závislostí na typu rodiny). Rodiny, které měly v péči alespoň jedno dítě 

s těžkým zdravotním postižením, měly však oproti ostatním rodinám, tj. bez postižení, 

případně s psychickými handicapy nebo lehčím postižením, výdaje v průměru přibližně 

dvojnásobné (2 180 Kč proti 1 319 Kč v rodinách s lehčím postižením). To je dáno, 

kromě samotné přítomnosti postižení, které vyžaduje častější zdravotní péči, i 

skutečností, že rodiny s dítětem s těžkým postižením měly zároveň celkově i více dětí 

(67 % mělo 3 a více dětí).  

 

Tabulka č. 3.30 Průměrné výdaje na osobu na zdravotnictví (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti  
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 399 0 6 333 267 183 

úplná s 2 dětmi 347 0 3 333 201 130 

úplná se 3 dětmi 226 0 1 126 140 90 

úplná se 4 a více dětmi 193 0 1 261 124 93 

neúplná s 1 dítětem 550 0 13 440 255 138 

neúplná se 2 dětmi 336 0 1 833 200 59 

neúplná se 3 a více dětmi 179 0 1 225 71 29 

celkem 357 0 13 440 200 722 
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Ve výdajích na zdravotnictví v rodinách s jedním nebo dvěma dětmi celkově 

převažovaly výdaje na léky, a to na léky předepsané lékařem (graf č. 3.11). Druhou 

významnou položkou byly v těchto rodinách léky bez předpisu, jejich podíl na celko-

vých výdajích na zdravotnictví byl vyšší v neúplných rodinách. V rodinách se třemi a 

více dětmi byly nejvyšší položkou vydanou na zdraví léky bez receptu. S vyšším 

počtem dětí platily rodiny větší podíl prostředků na ortopedické a terapeutické 

pomůcky. Podíly výdajů na ambulantní a ústavní péči byly zvláště oproti výdajům na 

léky nízké.  

  

Graf č. 3.11 Struktura výdajů na zdravotnictví podle typu rodiny (v %) 

 

 
 Podívejme se nyní na výdaje na zdravotnictví pěstounských rodin z hlediska 

počtu dětí v pěstounské péči. V úplných i neúplných rodinách majících pouze jedno dítě 

v pěstounské péči bez dalších dětí byly výdaje na zdravotnictví na jednu osobu 

nadprůměrné (400 Kč, resp. 550 Kč). To na jedné straně může být způsobeno již výše 

zmiňovanou přítomností určitého, v těchto rodinách však spíše lehčího zdravotního 

problému, na druhé straně zde může hrát roli příbuzenská péče, a tedy vyšší věk 

pěstounů.   

V úplných rodinách prarodičů s jedním dítětem, jež pravděpodobně častěji ve 

svém starším věku užívají léky, představoval podíl léků na recept 54 % všech nákladů 

na zdravotnictví (tabulka č. 3.31). V úplných rodinách bez příbuzenských vztahů byly 

náklady na zdravotnictví nižší a vyšší měrou se zde projevily náklady na ambulantní a 

ústavní péči. V neúplných rodinách byl rovněž patrný vliv příbuzenských vztahů, 

náklady na zdravotnictví byly opět vyšší u příbuzenských rodin, struktura nákladů na 
zdravotnictví však byla v příbuzenských i nepříbuzenských rodinách shodná, více než 

tři čtvrtiny nákladů zaujímaly léky.  
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  V rodinách se dvěma dětmi, z nichž pouze jedno bylo v pěstounské péči a bylo 

v příbuzenském vztahu k rodině, byly průměrné náklady na zdravotnictví na jednu 

osobu nižší než v případě nepříbuzenské péče. V příbuzenské rodině byly více zastou-

peny náklady na léky bez receptu, v nepříbuzenské rodině hrály významnější roli 

náklady na ortopedické a terapeutické pomůcky. Pokud byly obě děti v pěstounské 

péči, příbuzenské vztahy zvyšovaly průměrné výdaje na zdravotnictví, struktura výdajů 

byla podobná, nepatrně vyšší byl podíl výdajů na ambulantní péči u příbuzenských 

rodin18 (tabulka č. 3.31). Tyto závěry je však třeba brát s opatrností vzhledem 

k relativně nízkým počtům odpovědí v jednotlivých kategoriích pěstounských rodin.  

 

Tabulka č. 3.31 Struktura výdajů na zdravotnictví podle počtu pěstounských 

dětí 

počet dětí celkem 1 2 

počet pěstounských dětí 1 1 2 

úplnost/neúplnost úplná neúplná X* X* 

příbuznost ano ne ano ne ano ne ano ne 

průměr na osobu v Kč 506 434 716 430 455 549 375 294 

léky na recept 54,5 39,8 41,9 39,6 36,4 34,4 44,9 44,3 

léky bez receptu 27,7 33,8 33,8 38,0 41,6 26,3 31,7 31,2 

ortopedické  
a terapeutické pomůcky 

8,3 0,0 9,2 8,7 7,3 20,0 7,6 8,3 

ostatní zdrav. výrobky 3,0 3,3 3,9 7,9 3,8 4,6 5,8 8,7 

ambulance 4,6 13,0 6,9 2,9 5,7 5,1 8,3 3,7 

ústavní péče 2,3 10,1 3,6 3,0 5,1 9,6 1,8 3,8 

N 117 32 91 25 26 38 59 34 

*nízké počty - bez rozlišení úplnosti/neúplnosti  

 
 

Pošta a telekomunikace 

V položce „pošta a telekomunikace“ respondenti poměrně často uváděli, že 

danou službu využívají, respektive uvedli výše nákladů s ní spojených. V celkových 

nákladech bez ohledu na počet osob v domácnosti nejvíce vydávaly na poštu a 

telekomunikace úplné rodiny se 3 a více dětmi, neúplné rodiny poněkud zaostávaly. 

V přepočtu na jednu osobu však v jednotlivých typech rodin rozdíly mizí (tabulka č. 

3.32). Přibližně dvě třetiny nákladů, bez rozdílů ve všech uvažovaných typech rodin, 

tvořily náklady na telefon, internet a poštovní služby, představovaly tak přibližně třetinu 

uvedených nákladů. Podobné zastoupení nákladů na telefonování bylo zaznamenáno i 

z hlediska složení domácnosti podle ekonomické aktivity.  

 

                                                 
18  Další typy rodin podle počtu dětí, příbuzenské péče a počtu pěstounských dětí nebyly analyzovány 

z důvodu přílišného rozmělnění souboru.  
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Tabulka č. 3.32 Výdaje na poštu a telekomunikace na jednu osobu v domác-

nosti (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti  
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 346 0 1 667 300 183 

úplná s 2 dětmi 346 0 1 250 300 130 

úplná se 3 dětmi 364 0 3 695 280 90 

úplná se 4 a více dětmi 264 0 750 250 93 

neúplná s 1 dítětem 343 0 2 200 300 138 

neúplná se 2 dětmi 413 0 2 120 400 59 

neúplná se 3 a více dětmi 271 0 583 275 29 

celkem 340 0 3 695 290 722 

 

Vzdělávání 

Výdaje na vzdělávání, zahrnující jak vzdělávání dětí (MŠ, školné, mimoškolní 

vzdělávání), tak vzdělávání dospělých (rekvalifikace, kurzy, účast na seminářích apod.) 

byly po ubytovacích službách druhé nejnižší. Přibližně polovina pěstounských rodin 

(372) neměla v měsíci červnu žádné výdaje tohoto typu. Tento údaj mohl být do jisté 

míry ovlivněn právě měsícem červnem, tedy posledním měsícem školního roku. Lze 

předpokládat, že výdaje na vzdělání jsou vyšší spíše v průběhu roku, případně na 

začátku a v polovině školního roku.  

 Celkem utratily pěstounské rodiny na vzdělávání v měsíci červnu v průměru 

644 Kč, na jednu osobu v domácnosti připadalo v průměru 145 Kč. Jednotlivé typy 

rodin se v průměrných výdajích statisticky nelišily (tabulka č. 3.33).  

 

Tabulka č. 3.33 Výdaje na vzdělávání na osobu podle typu rodiny (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti  
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 96 0,0 1 333 0,0 183 

úplná s 2 dětmi 177 0,0 4 588 0,0 130 

úplná se 3 dětmi 234 0,0 2 450 100,0 90 

úplná se 4 a více dětmi 132 0,0 1 778 35,7 93 

neúplná s 1 dítětem 153 0,0 1 867 0,0 138 

neúplná se 2 dětmi 112 0,0 1 083 0,0 59 

neúplná se 3 a více dětmi 112 0,0 1 372 0,0 29 

celkem 145 0,0 4 588 0,0 722 

 

Podíváme-li se na strukturu výdajů na vzdělávání (graf č. 3.12), v pěstounských 

rodinách činily největší podíl náklady na vzdělávání dětí (92 %). Počty dětí v rodině 

neměly výrazný vliv na zastoupení nákladů na poplatky v mateřských školách či 

družině a školné. Mimoškolní aktivity dětí představovaly po poplatcích v mateřských 

školách a družinách druhý nejvyšší podíl nákladů na vzdělávání. Zajímavé je, že 

zvyšující se počet dětí měl za následek snižující se podíl výdajů na doučování. Více-

dětné rodiny sice vydávaly v průměru více prostředků na vzdělávání než rodiny 

s jedním dítětem (982 Kč rodiny se čtyřmi a více dětmi, 322 Kč rodiny s jedním 

dítětem), na jednu osobu v domácnosti však připadla podobná částka (120 Kč versus 

134 Kč). Zdá se, že vydání na doučování představuje pro pěstounské rodiny s více 
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dětmi spíše náklady druhořadé, na něž po zaplacení nutných nákladů, jako je družina, 

školné, případně kroužky nezbývá příliš prostředků.  

Zastoupení nákladů na vzdělávání dospělých bylo vyšší především u rodin se 

třemi a více dětmi. Rodiny se třemi dětmi vynaložily na vzdělávání dospělých v měsíci 

červnu v průměru 169 Kč, se čtyřmi dokonce 199 Kč (se dvěma dětmi 68 Kč, s jedním 

dítětem 26 Kč). V pěstounských rodinách se třemi dětmi bylo významně více rodin, 

kde oba partneři byli ekonomicky aktivní (38,8%), případně jeden byl ekonomicky 

aktivní (44,6 %), v rodinách se čtyřmi a více dětmi dominovaly rodiny s jedním 

ekonomicky aktivním členem (64 %). Zdá se tedy, že ve vícedětných rodinách, které 

byly z 88 % rodinami úplnými, je snaha či nutnost udržet si, případně zlepšit pozici na 

pracovním trhu tak, aby bylo možné velkou rodinu uživit, spojena s dalším vzdělává-

ním.  

 

Graf č. 3.12 Struktura nákladů na vzdělávání podle počtu dětí (v %) 

 

 

Volný čas 

 Kategorie nazvaná „volný čas, rekreace, kultura a sport“ patřila mezi relativně 

nákladné položky v celkových výdajích pěstounských rodin v měsíci červnu. Tato 

skupina výdajů zahrnovala výdaje na hračky, papírenské potřeby, sportovní potřeby, 

knihy, CD, DVD, vybavení audiovizuální, fotografické, náklady spojené s potřebami 

domácích zvířat, kulturní a zábavní aktivity, poplatky za zájmovou a sportovní činnost 

a náklady na dovolenou. V těchto položkách se mohl relativně negativně projevit výběr 

měsíce června, neboť je to období, kdy končí školní rok a začínají prázdniny. Toto 

období může být spojeno s nákupem mimořádných dárků za vysvědčení a výdaji 

spojenými s prázdninami a dovolenými. O tom svědčí již skutečnost, že pouze 91 rodin, 

tj. 12,6 % nemělo v měsíci červnu žádné náklady v této kategorii zboží a služeb.  
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 Z pohledu celkových nákladů pěstounských rodin na volný čas vydaly nejvíce 

peněžních prostředků rodiny úplné se třemi, čtyřmi a více dětmi (tabulka č. 3.34). 

Neúplné rodiny se dvěma, třemi a více dětmi také vydaly v průměru více peněz na 

volný čas než rodiny neúplné s jedním dítětem, v porovnání s rodinami úplnými to však 

bylo méně. V přepočtu na jednu osobu v domácnosti se však částky mající jednotlivé 

osoby v různém typu rodin statisticky nelišily.  

 

Tabulka č. 3.34 Průměrné výdaje na volný čas na osobu podle typu rodiny (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti 
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 1 295 0,0 15 333 450 183 

úplná s 2 dětmi 1 317 0,0 10 550 511 130 

úplná se 3 dětmi 1 451 0,0 9 780 694 90 

úplná se 4 a více dětmi 1 222 0,0 5 211 750 93 

neúplná s 1 dítětem 1 135 0,0 25 750 508 138 

neúplná se 2 dětmi 1 525 0,0 11 453 675 59 

neúplná se 3 a více dětmi 856 0,0 6 833 300 29 

celkem 1 280 0,0 25 750 515 722 

  

Podíváme-li se na strukturu výdajů na volný čas,19 nejvíce zastoupenou 

položkou bylo zboží typu hračky, hudební nástroje, papírenské zboží, knihy, sportovní 

potřeby, tedy spíše drobné zboží (graf č. 3.13). Druhou nejnákladnější kategorií byla 

již výše zmíněná dovolená. V měsíci červnu představovala v průměru třetinu všech 

nákladů na volný čas, tj. 2 942 Kč. Dovolenou platila v měsíci červnu přibližně jedna 

polovina pěstounských rodin (363, tj. 50,3 %).  

 

                                                 
19  Při analýze nebyly zjištěny statisticky signifikantní rozdíly.  
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Graf č. 3.13 Struktura výdajů na volný čas podle typu rodiny (v %) 

 
 
  

Graf č. 3.14 představuje náklady na dovolenou podle typu rodin na základě 

různých kritérií. První sloupec představuje průměrné náklady na dovolenou v celém 

souboru, tedy i těch rodin, které ji v měsíci červnu neplatily. V tomto souboru se 

statisticky odlišovaly úplné rodiny se třemi a více dětmi od neúplných rodin s jedním 

dítětem, jež měly touto metodou vypočtené náklady na dovolenou nejmenší. Přepoč-

teno na jednu osobu však tyto rozdíly mizí a náklady na dovolenou se v tomto souboru 

mezi jednotlivými typy rodiny neliší. Zahrneme-li do souboru pouze ty, kteří dovolenou 

platili, celkové náklady na domácnost byly vyšší, statisticky se však lišily pouze úplné 

rodiny se čtyřmi a více dětmi od neúplných rodin s jedním dítětem, v přepočtu na jednu 

osobu se ale výdaje na dovolenou opět nelišily. Lze tedy říci, že jednotlivé typy rodin 

měly náklady na dovolenou na jednu osobu srovnatelné, vícedětné rodiny, tedy rodiny 

s více členy, zaplatily v součtu o něco více než rodiny složené pouze z rodiče a dítěte 

v pěstounské péči. Počet pěstounských dětí v celkovém počtu dětí v rodině neměl vliv 

na výši prostředků vynaložených na dovolenou. Další z hypotéz byl vliv ekonomické 

aktivity, tedy přítomnost příjmů ze zaměstnání na výši nákladů na dovolenou. Pokud 

jsou oba partneři aktivní na trhu práce, na jedné straně mají vyšší příjmy a mohou si 

dovolit nákladnější rekreaci, na straně druhé vzrůstá potřeba postarat se o děti v době 

prázdnin např. vysláním na dětský tábor apod. V našem souboru však nebyla proká-

zána žádná statistická významnost v tomto směru. Závěrem lze k dovolené říci, že 

v měsíci červnu vykazovaly pěstounské rodiny pravděpodobně relativně vyšší náklady 

na dovolenou než v jiných měsících, jejich výše však byla více méně ve všech typech 

rodiny srovnatelná. 

 



3. Příjmová situace pěstounských rodin 

 

 

 84 

Graf č. 3.14 Výdaje na dovolenou podle typu rodiny (v Kč) 

 

  

Mezi další položky zahrnuté do výdajů na volný čas patřila kultura, tj. vstupenky 

do kina, divadla a jiné. Oproti výdajům na dovolenou a nákupům hraček a dalších 

drobných předmětů byly výdaje na vstupné na kulturní akce v průměru nižší. 

Z hlediska úplnosti/neúplnosti rodiny a počtu dětí nebyly zjištěny žádné statistické 

rozdíly v zastoupení těchto výdajů. Roli zde však hrála ekonomická aktivita osob v čele 

rodiny. Pokud byl alespoň jeden z partnerů v úplné rodině aktivní na trhu práce, 

průměrná částka vydaná na kulturu na jednu osobu v domácnosti byla vyšší než 

v rodinách, kde oba partneři nepracovali. Podobnou roli hrála ekonomická aktivita i 

v rodinách neúplných. V otázce kulturních akcí by se mohlo zdát, že ve větších obcích 

je příležitostí navštívit kino, divadlo apod. více než v obcích malých, a tudíž částka 

vynaložená na tuto aktivitu by měla být vyšší. V případě pěstounských rodin však tento 

předpoklad nebyl potvrzen.  

 Ostatní položky výdajů na volný čas byly co do výše a zastoupení v celkových 

výdajích již méně významné. Za zmínku stojí snad jen zjištění, že neúplné rodiny se 

třemi s více dětmi uváděly častěji i jiné náklady spojené s volným časem. Mezi ně 

nejčastěji patřily opravy auta či mimořádné dárky k narozeninám a na konci školního 

roku.  

 

Ostatní výdaje  

 Do kategorie „ostatní výdaje“ byly taxativně zařazeny na jedné straně věci 

osobní potřeby (drogerie, kosmetika, kadeřnické služby, klenoty, osobní doplňky 

apod.), na druhé straně finanční produkty typu stavebního a jiného spoření, hypotéky, 

úvěry. Další položka pak zjišťovala výdaje na sociální péči. Dále sem bylo zařazeno i 

kapesné dětem. V tomto případě se však nejedná o výdaj v pravém slova smyslu, jde 

spíše o přerozdělení financí v rámci rodiny. V důsledku počtu a charakteru položek 

v této kategorii patřily „ostatní výdaje“ mezi nejvýznamnější výdaje pěstounských 
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rodin vůbec (tabulka č. 3.35). Z hlediska typu rodiny nebyly prokázány žádné signifi-

kantní rozdíly ve výši peněžních prostředků, rodiny vydaly za tuto skupinu výdajů 

v průměru 1 340 Kč na osobu (neúplná rodina se třemi a více dětmi) až 1 911 Kč 

(úplná rodina se třemi dětmi). U této skupiny výdajů se však projevil vliv ekonomické 

aktivity. Pokud byl jeden z partnerů v úplné rodině ekonomicky aktivní, celkové 

průměrné výdaje za tuto skupinu položek byly významně vyšší než výdaje rodin, kde 

byly oba partneři ekonomicky neaktivní. Ekonomická aktivita nehrála roli v neúplných 

rodinách, zde byly „ostatní“ výdaje na jednu osobu v domácnosti v průměru nižší než 

v rodinách úplných (tabulka č. 3.36).  

 

Tabulka č. 3.35 Průměrné „ostatní“ výdaje na osobu podle typu rodiny (v Kč) 

typ rodiny podle úplnosti  
a počtu dětí 

průměr minimum maximum medián N 

úplná s 1 dítětem 1 527 0 10 333 1 199 182 

úplná s 2 dětmi 1 647 0 6 272 1 171 130 

úplná se 3 dětmi 1 911 0 6 691 1 649 90 

úplná se 4 a více dětmi 1 777 0 4 429 1 817 92 

neúplná s 1 dítětem 1 406 0 7 545 1 142 138 

neúplná se 2 dětmi 1 499 0 7 497 1 247 59 

neúplná se 3 a více dětmi 1 340 0 6 333 1 020 29 

celkem 1 596 0 10 333 1 300 720 

 

Tabulka č. 3.36 Průměrné „ostatní“ výdaje na osobu podle ekonomické aktivity 

(v Kč) 

ekonomická aktivita průměr minimum maximum medián N 

oba ekonomicky aktivní 1 941 0 10 333 1 636 151 

jeden ekonomicky aktivní 1 864 0 5 977 1 662 194 

oba ekonomicky neaktivní 1 161 0 6 028 800 134 

sám ekonomicky aktivní 1 479 0 7 250 1 267 71 

sám ekonomicky neaktivní 1 340 0 7 497 997 133 

celkem 1 596 0 10 333 1 300 720 

 

Podívejme se blíže na jednotlivé položky kategorie „ostatní výdaje“.  

 Nějaké výdaje na osobní péči a doplňky uvedla většina pěstounských rodin 

(612, tj. 85 % rodin). Tento typ výdajů představoval na jednu osobu v průměru 184 

Kč měsíčně, vliv typu rodiny nebyl prokázán. Výdaje na sociální péči byly velmi 

ojedinělé (14 rodin), jejich výše se pohybovala od 300 Kč do 12 980 Kč na rodinu, tj. 

od 67 Kč do 2 596 Kč na osobu. 

 Podívejme se nyní na výdaje týkající se finančních produktů, tj. stavebního 

spoření, penzijního připojištění, pojištění. 

 Nějakou částku vynaloženou v měsíci červnu na stavební spoření uvedlo 353 

rodin, tj. 49 %. Pěstounské rodiny, které uvedly nenulové náklady na stavební spoření, 

spořily v průměru 517 Kč měsíčně na jednu osobu (bez statistických rozdílů podle typu 

rodiny). Je zřejmé, že čím více osob žilo v domácnosti, tím se celková částka zvyšo-

vala. Neúplné rodiny v porovnání s rodinami úplnými vynakládaly na stavební spoření 

v přepočtu na jednu osobu v průměru méně peněz. Pokud zahrneme informaci, že 
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rodina neměla výdaj na stavební spoření, pak pěstounské rodiny vydaly v průměru na 

toto spoření 264 Kč měsíčně na osobu. Ekonomická aktivita neměla na průměrnou výši 

spoření vliv. Bez ohledu na uvedenou výši stavebního spoření spořila téměř polovina 

rodin (42,1 %) tímto způsobem alespoň některému z dětí. Spolu s rostoucím počtem 

dětí v úplné rodině se však zastoupení těch, kteří ukládají peníze na stavební spoření 

pěstounských dětí, snižuje, v neúplných rodinách bylo takto spořících rodin relativně 

méně než v rodinách úplných, v rodinách se třemi a více dětmi navíc rodiny častěji 

nespořily všem dětem v pěstounské péči, ale pouze některým (graf č. 3.15).  

 

Graf č. 3.15 Stavební spoření dětí v pěstounské péči (v %) 

  
Jinou formu spoření pro děti, studenty a mládež využívalo pouze 97 rodin, tj. 

15,5 %. Nejčastěji takto spořily úplné rodiny s jedním nebo dvěma dětmi (20 %) a 

neúplné rodiny s jedním nebo dvěma dětmi (11 %; tabulka č. 3.37). Ekonomická 

aktivita domácnosti neměla na skutečnost, zda rodina dětem spoří, vliv.  
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Tabulka č. 3.37 Spoření pro děti, studenty, mládež 

typ rodiny 

ano, všem 
ano, ale pouze 

některému 
ne, žádnému 

dítěti 
celkem 

abs. 
počet 

relat. 
počet 

abs. 
počet 

relat. 
počet 

abs. 
počet 

relat. 
počet 

abs. 
počet 

relat. 
počet 

úplná  
s 1 dítětem 

30 18,9 2 1,3 127 79,9 159 100 

úplná  
se 2 dětmi 

21 19,6 2 1,9 84 78,5 107 100 

úplná  
se 3 dětmi 

8 9,9 3 3,7 70 86,4 81 100 

úplná  
se 4 a více 
dětmi 

2 2,3 7 8,1 77 89,5 86 100 

úplná 
celkem 

61 14,1 14 3,2 358 82,7 433 100 

neúplná  
s 1 dítětem 

13 11,3 0 0 102 88,7 115 100 

neúplná  
se 2 dětmi 

6 11,3 1 1,9 46 86,8 53 100 

neúplná  
se 3 a více 
dětmi 

2 8,7 0 0 21 91,3 23 100 

neúplná 
celkem 

21 11,0 1 0,5 169 88,5 191 100 

celkem 82 13,1 15 2,4 527 84,5 624 100 

Pozn.: tučně označeny statistické významnosti vyšší než 0,05 

 

 Tradiční formu spoření, vkladní knížku, vedlo pěstounským dětem 62 rodin, tj. 

8,5 % všech dotázaných rodin. Na vkladní knížku ukládaly nejčastěji peníze úplné 

rodiny s jedním dítětem (17,4 % úplných rodin), v ostatních rodinách se daný podíl 

pohyboval na úrovni 7 %. Fakt, že vkladní knížka patří spíše k zastaralým způsobům 

spoření, dokládá poznatek, že tento typ spoření byl častější v úplných rodinách, kde 

byli oba partneři ekonomicky neaktivní a jednalo se nejčastěji o starobní důchodce.  

 V rámci pojištění byli respondenti dotázáni i na penzijní připojištění (tabulka č. 

3.38). Rodiny si platily penzijní připojištění ve dvou třetinách případů (67,3%). 

V úplných rodinách měli penzijní připojištění oba partneři v 53 % případů. Počet dětí 

v rodině nehrál roli v rozhodnutí, zda mít penzijní připojištění, souvislost však byla 

nalezena s ekonomickou aktivitou: pokud byli oba partneři ekonomicky aktivní, pak 

82,5 % rodin mělo alespoň jedno penzijní připojištění, v případě obou ekonomicky 

neaktivních si platilo penzijní připojištění pouze 62 % úplných rodin. Podobně měla 

osoba ekonomicky neaktivní v čele neúplné rodiny toto pojištění méně často v porov-

nání se samoživitelem participujícím na trhu práce (59 % versus 79 %). 
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Tabulka č. 3.38 Platba penzijního připojištění 

 ano ne celkem 

absolutní 
počet 

relativní 
počet 

absolutní 
počet 

relativní 
počet 

absolutní 
počet 

relativní 
počet 

oba ekonomicky 
aktivní 

118 82,5 25 17,5 143 100 

jeden ekonomicky 
aktivní 

147 75,8 47 24,2 194 100 

oba ekonomicky 

neaktivní 
80 62,0 49 38,0 129 100 

sám ekonomicky 
aktivní 

54 79,4 14 20,6 68 100 

sám ekonomicky 
neaktivní 

76 58,9 53 41,1 129 100 

Pozn.: tučně označeny statistické významnosti vyšší než 0,05 

 

V části dotazníku týkající se výše výdajů uvedlo nějakou částku vynaloženou na 

penzijní připojištění 60 % dotázaných rodin. Položily jsme si otázku, jakou částku může 

v průměru jeden člen domácnosti poskytnout na zaplacení penzijního připojištění.20 

Pokud se podíváme na platící rodiny, pak nejvyšší částku na osobu ušetří ve prospěch 

penzijního připojištění úplné rodiny s jedním dítětem (tabulka č. 3.39). Významně 

méně peněz mohou dát na tento účel stranou především úplné rodiny se třemi a čtyřmi 

dětmi. Podobně tomu je u neúplných rodin, rodiny s jedním dítětem mohou věnovat 

více peněz na penzijní připojištění než rodiny se třemi a více dětmi. Podíváme-li se na 

všechny pěstounské rodiny, neboť i to, že rodina neplatí penzijní připojištění je důležitá 

informace, pak jsou výsledky v úplných rodinách obdobné, pouze výše částek je menší. 

V neúplných rodinách, které, jak již bylo zmíněno, platí penzijní připojištění méně 

často, se zahrnutím i neplatících dané pojištění statistické rozdíly stírají.  

 

Tabulka č. 3.39 Částka připadající na osobu vynaložená na penzijní připojištění 

podle typu rodiny (v Kč) 

typ rodiny 

soubor platících rodin soubor všech rodin 

částka v Kč na osobu 
jdoucí na penzijní 

připojištění 
N 

částka v Kč na osobu 
jdoucí na penzijní 

připojištění 
N 

úplná s 1 dítětem 258 110 156 183 

úplná s 2 dětmi 189 82 119 130 

úplná se 3 dětmi 146 56 91 90 

úplná se 4 a více dětmi 109 63 74 93 

neúplná s 1 dítětem 200 71 103 138 

neúplná se 2 dětmi 149 32 81 59 

neúplná se 3 a více dětmi 74 20 51 29 

 
 Mezi další finanční produkty patří pojištění (životní, úrazové, cestovní, domác-

nosti, povinné ručení apod.). Nějakou částku na toto pojištění vydalo v měsíci červnu 

60 % rodin. Tento výdaj může mít nepravidelný charakter, otázkou je, zda např. rodiny 

platí pojištění měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.  

                                                 
20  Celková částka vynaložená na penzijní připojištění či částka na jednu dospělou osobu byla ovlivněna 

počtem penzijních připojištění. Ten však neznáme, nevíme např., zda některé další osoby kromě 
respondenta, příp. partnera pojištění měly. 
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 Než se podíváme na samotnou výši vynaloženou na pojištění, zjistíme, jaký typ 

pojištění vůbec rodiny mají.  

Nejčastějším typem pojištění placeného pěstounským dětem bylo pojištění 

úrazové (tabulka č. 3.40). Toto pojištění mělo 44,9 % rodin. Významně častěji platily 

tento finanční produkt úplné rodiny se dvěma dětmi, a to většinou všem pěstounským 

dětem, se zvyšujícím se počtem dětí v úplné rodině se však spíše zvyšoval podíl rodin, 

které platily úrazové pojištění jen některému z dětí. V neúplných rodinách byl nejvyšší 

podíl neplatičů tohoto typu pojištění mezi samoživiteli s jedním dítětem. Ekonomická 

aktivita neměla na existenci tohoto druhu pojištění vliv.  

Necelá čtvrtina (22,4 %) pěstounských rodin pak využívala nabídku životního 

pojištění. Jednalo se zejména o úplné rodiny s jedním nebo dvěma dětmi (28,9 % a 

32,1 %), úplné rodiny se čtyřmi a více dětmi platily životní pojištění podstatně méně 

často (9,3 %). V neúplných rodinách se bez zohlednění počtu dětí pohyboval podíl 

rodin se životním pojištěním na úrovni 16 %. 

Třetím dotazovaným typem pojištění bylo komerční zdravotní pojištění. Toto 

pojištění využívalo velmi málo rodin, a to pouze 21 z celkového počtu 722.  

Celkově lze říci, že ve skutečnosti, zda rodina platí nějaké spoření či pojištění 

pěstounským dětem, nehrály vliv příbuzenské vztahy v rodině, to znamená, že podíl 

rodin platících spoření či pojištění byl v rodinách s příbuzenskou péčí stejný jako 

v rodinách ostatních. 

 

Tabulka č. 3.40 Podíl rodin platících dané pojištění pěstounským dětem 

 
úplná 
rodina 

s 1 
dítětem 

úplná 
rodina 
se 2 

dětmi 

úplná 
rodina 
se 3 

dětmi 

úplná 
rodina 
se 4  

a více 
dětmi 

neúplná 
rodina 

s 1 
dítětem 

neúplná 
rodina 
se 2 

dětmi 

neúplná 
rodina 
se 3 a 
více 

dětmi 

celkem 

úrazové pojištění 

ano, všem 49,4 54,7 38,1 30,7 39,7 51,9 52,0 44,9 

ano, ale 
pouze 
některému 

3,5 3,4 9,5 14,8 1,7 0,0 4,0 5,2 

ne, 
žádnému 

47,1 41,9 52,4 54,5 58,7 48,1 44,0 49,9 

celkem 
absolutně 

170 117 84 88 121 54 25 659 

 životní pojištění 

ano, všem 26,4 29,5 18,5 4,7 16,2 15,7 13,0 19,7 

ano, ale 
pouze 
některému 

2,5 2,7 2,5 4,7 0,0 0,0 17,4 2,7 

ne, 
žádnému 

71,2 67,9 79,0 90,7 83,8 84,3 69,6 77,6 

celkem 
absolutně 

163 112 81 86 117 51 23 633 

Pozn. 1: tučně označeny statistické významnosti vyšší než 0,05 

Pozn. 2: počet dětí v pěstounské péči výsledek neovlivnil, navíc se domníváme, že pokud rodina platí dané 
pojištění pěstounským dětem, platí ho i svým vlastním 

 

 Pokud se podíváme na průměrné částky jdoucí souhrnně v měsíci červnu na 

pojištění, opět platí, že čím více žilo v rodině dětí, tím byla částka vyšší, přepočteno na 
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osobu se však rozdíly mezi rodinami stírají (tabulka č. 3.41). Skutečnost, zda jsou 

rodiče aktivní na trhu práce, neměla na výši pojištění vliv. 

 

Tabulka č. 3.41 Průměrná výše pojistného na osobu podle typu rodiny (v Kč) 

typ rodiny 

soubor platících rodin soubor všech rodin 

částka v Kč na 
pojištění/osoba 

N 
částka v Kč na 

pojištění/osoba 
N 

úplná s 1 dítětem 368 111 223 183 

úplná s 2 dětmi 365 86 241 130 

úplná se 3 dětmi 341 61 231 90 

úplná se 4 a více dětmi 326 66 231 93 

neúplná s 1 dítětem 342 63 156 138 

neúplná se 2 dětmi 368 33 206 59 

neúplná se 3 a více dětmi 382 13 171 29 

celkem 354 433 212 722 

 
  

Mezi výdaje patří i splátky hypoték či úvěrů a půjček. Z uvedených částek za 

hypotéky lze usuzovat, že hypotéky byly relativně časté v rodinách s více dětmi 

(tabulka č. 3.42). Hypotéku měly častěji rodiny úplné, a to zejména ty, kde byl alespoň 

jeden rodič ekonomicky aktivní. V neúplných rodinách, kde byl rodič ekonomicky 

neaktivní, byly hypotéky spíše výjimkou. Co se týče výše hypotéky, je zřejmé, že 

vícedětné úplné rodiny měly splátky hypoték vyšší než rodiny s méně dětmi (jde o 

tendenci, nebylo statisticky významné), v neúplných rodinách nebyly rozdíly ve 

splácení hypotéky tak výrazné (uvažujeme zde soubor rodin majících hypotéku, neboť 

zahrnutím všech rodin do průměru by byly výpočty velmi ovlivněny vzhledem 

k rozdílnému zastoupení hypotéky v jednotlivých typech rodin). Pokud se podíváme na 

„zatížení“ jednotlivých osob v rodinách, je trend opačný, spolu s vyšším počtem osob 

v rodinách je samozřejmě část hypotéky na ně připadající nižší. Samotná výše splátek 

hypotéky se zdá být ovlivněna ekonomickou aktivitou (bez prokázané významnosti).  

Z tabulky č. 3.42 je zřejmé, že pěstounské rodiny splácely častěji různý typ 

úvěrů či půjček než hypotéku. Čím větší rodina, tím častější bylo její zadlužení. 

Z hlediska ekonomické aktivity byly nejčastěji zadluženy úplné rodiny s jedním ekono-

micky aktivním členem. V těchto rodinách byl nejvyšší podíl rodin se třemi a více 

dětmi (52,8 %), byly to tedy velmi početné rodiny, a to s jedním příjmem, zadlužení 

tedy bylo pravděpodobně nevyhnutelné. Z pohledu výše splátek úvěrů byly zazname-

nány stejné tendence jako v případě hypoték, nejvyšší splátku měly v průměru opět 

rodiny úplné s alespoň jedním ekonomicky aktivním členem.  
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Tabulka č. 3.42 Hypotéky a úvěry 

 
podíl rodin 

s hypotékou 
(%) 

průměrná 
výše (Kč) 

průměrná 
výše na 
osobu 

(Kč) 

podíl 
rodin 

s úvěrem 

(%) 

průměrná 
výše (Kč) 

průměrná 
výše na 
osobu 

(Kč) 

úplná  
s 1 dítětem 

10,9 5 370 1 717 37,3 3 129 911 

úplná  
s 2 dětmi 

18,5 7 317 1 683 29,2 3 872 921 

úplná  
se 3 dětmi 

35,6 7 565 1 474 54,4 4 383 844 

úplná se 4  
a více dětmi 

47,3 7 655 1 069 55,9 5 883 784 

neúplná  
s 1 dítětem 

10,9 3 339 1 571 39,1 2 455 1 146 

neúplná  
se 2 dětmi 

5,3 2 495 729 32,2 3 229 1 011 

neúplná se 3 
a více dětmi 

24,1 3 271 595 51,7 3 826 749 

celkem 21,9 6 340 1 346 59,0 3 837 920 

oba 
ekonomicky 
aktivní 

28,5 8 358 1 791 42,4 3 960 842 

jeden 
ekonomicky 
aktivní 

32,8 7 076 1 258 51,3 4 536 877 

oba 
ekonomicky 
neaktivní 

7,4 3 500 887 30,4 3 785 829 

sám 
ekonomicky 
aktivní 

21,1 3 107 1 172 38,0 2 405 989 

sám 
ekonomicky 
neaktivní 

9,0 2 637 851 36,8 2 578 954 

celkem 21,9 6 340 1 346 59,0 3 837 920 

Pozn.: tučně označeny statistické významnosti vyšší než 0,05 

 

 Poslední otázka se týkala kapesného (tabulka č. 3.43). Kapesné dávalo dětem 

v pěstounské péči přibližně dvě třetiny rodin (69,2 %). V úplných rodinách nehrál ve 

skutečnosti, zda je v rodině zavedeno kapesné, roli počet dětí, v rodinách s více než 

dvěma dětmi však častěji dostávaly kapesné jen některé děti. V neúplných rodinách 

byl překvapivě podíl rodin dávajících dětem kapesné vyšší u rodin vícedětných. 

Hypotézou může být, že děti jsou tímto způsobem v neúplných rodinách vedeny k větší 

samostatnosti a odpovědnosti. Co se týče výše kapesného, je zřejmé, že vícedětné 

rodiny stanovily výši kapesného v průměru na jedno dítě nižší než rodiny s jedním 

dítětem, a to v úplných i neúplných rodinách (tabulka č. 3.44). Ekonomická aktivita 

neměla na existenci ani výši kapesného statisticky vliv.  
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Tabulka č. 3.43 Kapesné dětem podle typu rodiny (v %) 

% 
úplná 

s 1 
dítětem 

úplná 
se 2 

dětmi 

úplná 
se 3 

dětmi 

úplná 
se 4 a 
více 

dětmi 

neúplná 
s 1 

dítětem 

neúplná 
se 2 

dětmi 

neúplná 
se 3  

a více 

dětmi 

celkem 
N 

ano, všem 69,9 60,8 47,3 54,4 63,3 81,8 60,7 431 

ano, ale 
pouze 
některému 

2,3 4,0 14,3 18,9 2,3 1,8 7,1 44 

ne, 
žádnému 

27,8 35,2 38,1 26,7 34,4 16,4* 32,1 211 

Pozn.: tučně označeny statistické významnosti vyšší než 0,05 

 

Tabulka č. 3.44 Výše kapesného (v Kč) 

typ rodiny 
soubor platících rodin soubor všech rodin 

kapesné v Kč/dítě N kapesné v Kč/dítě N 

úplná s 1 dítětem 386 111 255 183 

úplná se 2 dětmi 330 86 231 130 

úplná se 3 dětmi 253 61 188 90 

úplná se 4 a více dětmi 204 66 182 93 

neúplná s 1 dítětem 361 63 222 138 

neúplná se 2 dětmi 275 33 196 59 

neúplná se 3 a více 
dětmi 

221 13 145 29 

celkem 309 433 217 722 

 
Celkové výdaje 

Podobně jako u příjmů byly uvedené výdaje za jednotlivé položky sečteny pro 

získání celkové částky výdajů. Respondenti měli možnost posoudit, zda se výdaje 

v červnu lišily od ostatních měsíců, byly nějakým způsobem atypické. Netypičnost 

výdajů v červnu byla deklarována častěji než v případě příjmů (pouze v 37 % se 

výdaje nelišily). Podobně jako v případě příjmů však částky, které by korigovaly 

zmíněné vyšší/nižší výdaje v červnu, nebyly příliš věrohodné, často nebylo jedno-

značně zřejmé, zda byly uvedené červnové výdaje o tyto částky korigovány respon-

dentem nebo se jednalo o výdaje navíc, případně méně. Při započítávání těchto 

korekcí se často významně snížil součet uvedených výdajů, a to v některých případech 

i do záporných hodnot. Z těchto důvodů jsme za celkové výdaje v měsíci červnu 

považovali u respondentů, kteří uvedli, že uvedené výdaje v červnu byly maximálně 

trochu nižší či maximálně trochu vyšší oproti jiným měsícům, výše zmíněný součet 

výdajů v jednotlivých položkách, a to bez korekcí (N=519). U těch, kteří uvedli, že se 

výdaje v červnu výrazně lišily od ostatních měsíců, jsme provedli korekce o mimořádné 

výdaje tam, kde to bylo možné (N=154). Celkem tedy máme „upravené“ měsíční 

výdaje za 673 pěstounských rodin. Pokud se však budeme zabývat strukturou příjmů, 

je třeba vycházek z nekorigovaných údajů, neboť u opravených výdajů nejsme schopni 

přesně rekonstruovat, do jaké skupiny položek tyto výdaje patří. Vzhledem k výše 

uvedenému můžeme získat tři soubory pěstounských rodin s ohledem na jejich výdaje: 

1. Soubor zahrnující všechny rodiny bez rozlišení, zda výdaje v červnu byly typické či 

ne: N=698 (minimum 4 255 Kč) 

2. Soubor zahrnující rodiny, jejichž červnové výdaje byly typické, a rodiny, jejichž 

výdaje byly atypické - s korekcí: N=673 
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3. Soubor rodin s typickými výdaji: N=519 

 

 Pěstounské rodiny vydaly v měsíci červnu v průměru 34 962 až 37 601 Kč 

(podle metody výpočtu; tabulka č. 3.45). Spolu s počtem dětí v rodině, tedy i počtem 

osob v rodině, se zvyšovaly i průměrné výdaje, a to z hlediska statistiky významně. 

Nejvyšší průměrné výdaje na úrovni 60 000 Kč měly úplné rodiny se čtyřmi a více 

dětmi. Neúplné rodiny měly vzhledem k nižšímu počtu osob výdaje nižší, pokud porov-

náme rodiny se stejným počtem dětí, pak v neúplné rodině byly výdaje v průměru o 

10 000 Kč nižší. Podobné tendence sleduje i výše mediánu. Vzhledem k různým 

definicím uvažovaných tří souborů byl největší rozptyl výdajů zaznamenán v nejpočet-

nějším souboru, tj. souboru rodin bez korekcí. Nejvíce homogenní skupinou z hlediska 

výdajů byly rodiny neúplné, a to zejména díky nižším hodnotám 9. decilu. Nejvyšší 

mezidecilové rozpětí bylo typické pro rodiny úplné se čtyřmi a více dětmi, kde byly 

zahrnuty i rodiny s nejvyššími výdaji. Podíváme-li se na úroveň výdajů úplné rodiny 

s jedním dítětem, pak 50 % těchto rodin mělo výdaje odpovídající 50 % neúplných 

rodin se dvěma dětmi. V rámci úplných rodin 90 % rodin s jedním dítětem mělo výdaje 

na úrovni výdajů 50 % rodin se čtyřmi a více dětmi (tabulka č. 3.45).  

 

Graf č. 3.16 Průměrné výdaje v měsíci červnu podle typu rodiny a metody 

výpočtu (v Kč) 
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Tabulka č. 3.45 Charakteristiky průměrných výdajů v měsíci červnu podle typu 

rodiny a metody výpočtu (v Kč) 

 
mini-
mum 

maxi-
mum 

průměr 1.decil medián 9.decil N 

úplná s 1 dítětem 

výdaje celek 4 256 100 667 32 095 15 585 28 175 56 032 176 

výdaje korekce 3 430 100 667 29 647 15 560 27 570 50 232 171 

výdaje typické 4 256 100 667 30 098 15 525 27 355 52 270 134 

úplná s 2 dětmi 

výdaje celek 5 375 181 100 41 807 18 730 39 317 65 654 124 

výdaje korekce 5 375 84 200 37 702 18 357 35 059 57 666 120 

výdaje typické 5 375 84 200 37 311 17 633 33 685 61 727 90 

úplná se 3 dětmi 

výdaje celek 11 950 104 050 47 665 25 800 42 898 74 904 89 

výdaje korekce 11 950 104 050 45 399 24 944 40 587 74 150 89 

výdaje typické 11 950 104 050 45 264 24 607 40 583 74 376 76 

úplná se 4 a více 
dětmi 

výdaje celek 13 000 214 350 62 489 31 827 58 115 89 689 90 

výdaje korekce 13 000 214 350 58 872 32 553 57 265 85 530 86 

výdaje typické 13 000 214 350 60 151 32 056 55 316 87 425 63 

úplná celkem 

výdaje celek 4 256 214 350 43 213 18 640 38 000 73 180 479 

výdaje korekce 3 430 214 350 40 124 18 242 35 051 66 741 466 

výdaje typické 4 256 214 350 40 277 18 234 34 600 69 162 363 

neúplná s 1 dítětem 

výdaje celek 4 900 85 900 21 017 11 458 18 934 32 480 136 

výdaje korekce 4 900 85 900 20 075 10 430 17 637 28 878 132 

výdaje typické 4 900 85 900 20 664 10 523 18 589 31 838 101 

neúplná se 2 dětmi 

výdaje celek 6 100 74 200 29 711 15 640 27 181 50 550 56 

výdaje korekce 6 100 71 000 27 470 15 462 27 000 41 436 51 

výdaje typické 6 100 71 000 28 519 16 595 27 181 42 251 38 

neúplná se 3 a více 
dětmi 

výdaje celek 9 000 81 100 37 948 18 260 33 550 77 188 27 

výdaje korekce 14 700 77 160 32 548 19 598 31 430 46 373 24 

výdaje typické 14 700 77 160 31 233 18 260 30 600 44 432 17 

neúplná celkem 

výdaje celek 4 900 85 900 25 327 11 700 21 823 39 472 219 

výdaje korekce 4 900 85 900 23 343 11 510 21 010 36 260 207 

výdaje typické 4 900 85 900 23 729 11 458 21 389 36 075 156 

celkem 

výdaje celek 4 256 214 350 37 601 15 378 31 819 69 519 698 

výdaje korekce 3 430 214 350 34 962 15 003 30 070 61 577 673 

výdaje typické 4 256 214 350 35 304 15 052 30 046 62 210 519 

 
Je tedy zřejmé, že výše výdajů je závislá na úplnosti/neúplnosti rodiny a počtu 

dětí, souhrnně na počtu osob. Pokud přepočítáme výdaje domácnosti na jednu osobu, 

veškeré statistické významnosti se ztrácí, můžeme tedy říci, že v průměru rodina utratí 

za jednoho člena stejnou částku (graf č. 3.17). Ani z hlediska mediánových výdajů 

není možné vypozorovat určité významné atypičnosti či tendence. Pokud se však 

podíváme na soubor 10 % rodin s nejvyššími příjmy, pak se zdá, že úplné rodiny 

s menším počtem dětí mohou častěji vynaložit větší částku na potřeby svých členů než 

rodiny s více dětmi. V neúplných rodinách však toto konstatování není příliš zjevné, 

především v důsledku nízkých počtů rodin s více než dvěma dětmi (graf č. 3.17, 

tabulka č. 3.46).  
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Graf č. 3.17 Průměrné výdaje v měsíci červnu podle typu rodiny a metody 

výpočtu na jednoho člena domácnosti (v Kč) 
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Tabulka č. 3.46 Charakteristiky průměrných výdajů v měsíci červnu podle typu 

rodiny a metodě výpočtu na jednoho člena domácnosti (v Kč) 

 
mini-
mum 

maxi-
mum 

průměr 1.decil medián 9.decil N 

úplná s 1 dítětem 

výdaje celek 1 064 33 556 9 829 4 449 9 008 16 553 176 

výdaje korekce 1 064 33 556 9 060 4 145 8 427 15 061 171 

výdaje typické 1 064 33 556 9 223 4 177 8 499 15 406 134 

úplná se 2 dětmi 

výdaje celek 1 344 45 275 9 880 4 542 9 127 15 780 124 

výdaje korekce 1 344 21 050 8 882 4 439 8 367 14 103 120 

výdaje typické 1 344 21 050 8 734 4 086 7 933 14 103 90 

úplná se 3 dětmi 

výdaje celek 2 390 20 810 9 214 4 989 8 060 14 714 89 

výdaje korekce 2 390 20 810 8 774 4 764 7 731 14 010 89 

výdaje typické 2 390 20 810 8 723 4 751 7 685 14 190 76 

úplná se 4 a více 
dětmi 

výdaje celek 1 857 22 692 8 503 4 923 8 223 12 426 90 

výdaje korekce 1 857 16 488 7 958 5 259 7 588 11 228 86 

výdaje typické 1 857 16 488 8 067 5 035 7 728 12 062 63 

úplná celkem 

výdaje celek 1 064 45 275 9 478 4 724 8 650 15 010 479 

výdaje korekce 1 064 33 556 8 756 4 688 8 160 13 551 466 

výdaje typické  1 064 33 556 8 796 4 514 7 978 14 098 363 

neúplná s 1 dítětem 

výdaje celek 2 000 42 950 9 634 4 359 8 823 14 999 136 

výdaje korekce 2 000 42 950 9 196 4 383 8 255 13 398 132 

výdaje typické 2 000 42 950 9 398 3 903 8 519 13 659 101 

neúplná se 2 dětmi 

výdaje celek 1 525 24 733 9 609 4 516 9 014 16 850 56 

výdaje korekce 1 525 23 667 8 849 4 290 8 830 13 812 51 

výdaje typické 1 525 23 667 9 173 4 607 9 014 14 084 38 

neúplná se 3 a více 
dětmi 

výdaje celek 2 100 16 220 7 535 4 280 7 106 12 823 27 

výdaje korekce 2 100 9 645 6 634 4 559 6 521 9 125 24 

výdaje typické 2 100 9 645 6 469 4 250 6 395 9 129 17 

neúplná celkem 

výdaje celek 1 525 42 950 9 369 4 652 8 617 14 955 219 

výdaje korekce 1 525 42 950 8 814 4 407 8 150 13 247 207 

výdaje typické 1 525 42 950 9 024 4 323 8 426 13 422 156 

celkem 

výdaje celek 1 064 45 275 9 444 4 723 8 626 14 958 698 

výdaje korekce 1 064 42 950 8 774 4 600 8 158 13 455 673 

výdaje typické 1 064 42 950 8 865 4 486 8 163 13 663 519 
 

 Podívejme se však podle tradičního schématu na vliv ekonomické aktivity. 

Výchozím předpokladem může být, že pokud jsou oba partneři v úplné rodině přítomni 

na trhu práce, výdaje mohou být vzhledem k přítomnosti pracovního příjmu vyšší.  

  Z pohledu celkových výdajů domácnosti je zřejmé, že pokud je alespoň jeden 

z partnerů ekonomicky aktivní, pak jsou výdaje vyšší než v případě, že jsou oba 

ekonomicky neaktivní (tabulka č. 3.47). V neúplných rodinách je tato tendence nazna-

čena, není zde však prokázána statistická významnost. Pokud se podíváme na přepočty 

výdajů na jednoho člena domácnosti, pak se statisticky tendence stírají, ekonomická 

aktivita tedy nemá vliv. Položili jsme si otázku, zda se v tomto výsledku neprojevil vliv 

velikosti rodiny - z předchozích analýz víme, že např. úplné rodiny s jedním ekono-

micky aktivním členem mají více dětí. Při kontrole počtu dětí se však opět závislost 

výše výdajů na ekonomické aktivitě neprojevila (měřeno korigovanými nebo typickými 

výdaji na jednoho člena domácnosti). Podobně nebyl prokázán vliv počtu dětí na 

průměrné výdaje na osobu, tj. při kontrole ekonomické aktivity domácnosti nehrál 

počet dětí v rodině roli.  
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Tabulka č. 3.47 Výdaje pěstounských rodin podle ekonomické aktivity (v Kč) 

 
mini-
mum 

maxi-
mum 

průměr 1.decil medián 9.decil 
na 

osobu 
N 

oba 
ekonomicky 
aktivní 

výdaje celek 10 350 214 350 47 144 19 198 40 300 75 073 10 622 145 

výdaje 
korekce 

10 350 214 350 42 751 18 444 37 515 71 160 9 505 143 

výdaje typické 10 350 214 350 43 523 19 230 36 890 74 150 9 487 109 

jeden 
ekonomicky 
aktivní 

výdaje celek 4 256 136 150 46 457 19 990 43 417 76 670 9 114 192 

výdaje 
korekce 

4 256 112 760 43 195 19 900 40 587 68 790 8 515 189 

výdaje typické 4 256 112 760 42 993 19 028 40 587 69 943 8 597 153 

oba 
ekonomicky 
neaktivní 

výdaje celek 5 375 123 948 33 848 16 800 28 350 54 648 8 732 129 

výdaje 
korekce 

3 430 100 667 32 138 16 971 27 640 50 016 8 284 122 

výdaje typické 5 375 100 667 32 451 16 857 27 570 51 414 8 426 95 

sám 
ekonomicky 
aktivní 

výdaje celek 6 300 85 900 27 515 13 294 25 406 40 081 10 787 68 

výdaje 
korekce 

6 300 85 900 25 616 12 184 23 862 39 644 10 078 67 

výdaje typické 6 300 85 900 26 625 12 038 25 406 39 854 10 332 52 

sám 
ekonomicky 
neaktivní 

výdaje celek 4 900 77 300 24 280 11 700 20 854 39 400 8 829 129 

výdaje 
korekce 

4 900 77 160 21 997 11 338 19 233 33 852 8 219 121 

výdaje typické 4 900 77 160 22 465 11 307 20 684 34 000 8 533 89 
 

          
 

 Pokud se podíváme na počet dětí v pěstounské péči v rodině, nepřekvapí, že u 

výdajů domácnosti nacházíme podobné tendence jako v analýze podle počtu dětí 

v pěstounských rodinách bez rozlišení původu dětí (tabulka č. 3.48). To znamená, že 

platí vztah čím více dětí v pěstounské péči, tím jsou výdaje rodiny vyšší, po přepočtu 

výdajů na jednoho člena domácnosti jsou však průměrné výdaje srovnatelné. Otázka 

zní, zda se mění nějakým způsobem náklady na jednoho člena domácnosti, pokud při 

stejném celkovém počtu dětí v rodině jsou v pěstounské péči jen některé nebo 

všechny. V našem studovaném souboru pěstounských rodin nebyl prokázán vliv pů-

vodu dětí, tj. ve výši průměrných výdajů na člena domácnosti nebyly nalezeny žádné 

statisticky významné rozdíly v rodinách, kde byly v pěstounské péči jen některé děti, a 

v rodinách, kde byly v této péči všechny děti (tabulka č. 3.48).  

 

Tabulka č. 3.48 Průměrný typický výdaj na jednoho člena domácnosti podle 

počtu dětí v pěstounské péči (v Kč) 

typ rodiny celkem 
počet dětí v pěstounské péči 

N 
1 2 3 

úplná s 1 dítětem 9 223 X X 134 

úplná se 2 dětmi 8 739 8 730  90 

úplná se 3 dětmi 8 490 8 642 9 261 76 

neúplná s 1 dítětem 9 398 X X 90 

neúplná se 2 dětmi 9 431 9 005 X 38 

Pozn.: vícedětné rodiny nebyly analyzovány v důsledku velmi malých četností 

 
Rodiny mající děti v příbuzenské pěstounské péči byly v našem souboru 

významně častěji rodinami úplnými nebo neúplnými s jedním dítětem. Porovnáme-li 

výdaje rodin s příbuzenskou péčí a nepříbuzenskou péčí, pak celkové výdaje byly 
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v nepříbuzenských rodinách vyšší, a to zejména v důsledku většího počtu členů rodiny. 

V přepočtu na jednoho člena vydaly rodiny s příbuzenskou péčí v měsíci červnu 

přibližně stejnou částku jako rodiny bez biologických vztahů mezi dětmi a pěstouny 

(8 762 Kč versus 8 997 Kč, typický výdaj). 

Z dosavadní analýzy vyplývá, že z hlediska výše celkových výdajů v referenčním 

měsíci červnu se pěstounské rodiny navzájem příliš neliší. Podívejme se nyní na 

strukturu výdajů. V předcházející kapitole jsme se věnovali jednotlivým výdajovým 

položkám, jako byly výdaje na potraviny, bydlení, zdravotnictví apod. odděleně, nyní 

se budeme zabývat zastoupením jednotlivých kategorií v celkových výdajích. V této 

části nebudeme sledovat výdaje korigované (viz výše), ale budeme pracovat pouze se 

souborem bez korekcí (N=698) a souborem s typickými výdaji (N=519). 

 V grafu č. 3.18 jsou znázorněny struktury výdajů pěstounských rodin v měsíci 

červnu ve dvou zmíněných souborech, v celém souboru bez korekcí a v souboru s 

„typickými“ příjmy. Jak vyplývá z grafu č. 3.18, struktury výdajů se podle metody 

redukce souboru nelišily, dále tedy budeme analyzovat celý soubor, a to především 

z důvodu většího počtu pěstounských rodin v tomto souboru, jež nám umožní sledovat 

více kritérií, nebude docházet k tak velkému snížení četností v jednotlivých kategoriích. 

 Z grafu č. 3.18 je zřejmé, že nejvyšší objem prostředků musí pěstounské rodiny 

vynakládat na nákup potravin a na bydlení. Tyto položky představují téměř polovinu 

všech nákladů. Významné místo pak mají „ostatní výdaje“. Jak bylo zmíněno v před-

cházející části, patří sem kromě věcí osobní potřeby (drogerie, doplňky apod.) zejména 

finanční produkty (různé typy spoření a pojištění), ale také splátky hypoték a úvěrů. 

Tyto splátky očividně pěstounské rodiny velmi významně zatěžují. Relativně vyšší 

zastoupení ve výdajích rodin má pak kategorie „volný čas“ zahrnující rekreaci, sport, 

kulturu. Jak již bylo zmíněno, tento výsledek mohl být mírně vychýlen v souvislosti 

s koncem školního roku a začátkem prázdnin, resp. dovolených.  

 

Graf č. 3.18 Struktura výdajů pěstounských rodin podle metody redukce 
souboru (v %) 
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 Jakou strukturu výdajů mají jednotlivé typy rodin, přibližuje graf č. 3.19. Podíly 

nákladů na potraviny nebyly statisticky závislé na typu rodiny, ve všech rodinách 

představovaly přibližně jednu čtvrtinu výdajů. Úplné rodiny se třemi a více dětmi 

v porovnání s rodinami úplnými s jedním dítětem vynaložily v průměru větší část 

výdajů na stravování mimo domov. Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole, 

pravděpodobnost, že děti se stravují ve školních jídelnách a pracující rodiče mimo 

domov byla v těchto rodinách vyšší.  

Výdaje na bydlení představovaly nejvyšší podíl výdajů v úplných rodinách 

s jedním dítětem, a to 24 %. Tento podíl se spolu s rostoucím počtem dětí významně 

snižoval, úplné rodiny se čtyřmi a více dětmi vynakládaly na bydlení 15 %. V části 

pojednávající o bydlení jsme viděli, že velké úplné rodiny měly průměrné peněžní 

náklady na bydlení sice vyšší než rodiny s jedním dítětem, v celkových vyšších nákla-

dech rodiny však představovaly nižší zátěž. V porovnání s úplnou rodinou s jedním 

dítětem měly úplné rodiny se čtyřmi a více dětmi vyšší podíl nákladů na ubytování 

mimo domov (podíl však představuje pouhá 2 % celkových nákladů), na dopravu a 

zejména pak na služby (21,3 %). To potvrzuje závěry, že velké rodiny jsou častěji 

zadluženy a splácejí hypotéky či úvěry. Zastoupení výdajů na bytové vybavení a 

odívání bylo ve všech typech rodin rovnocenné. Zdravotnictví bylo největší zátěží u 

neúplných rodin s jedním dítětem, které na ně v měsíci červnu vydaly 5,5 % nákladů. 

Výše částky vydané na zdravotnictví byly ve všech typech rodin na stejné úrovni, 

v celkově nižších absolutních výdajích neúplných rodin s jedním dítětem tak byly více 

zastoupeny. 

 

Graf č. 3.19 Struktura výdajů pěstounských rodin podle typu rodiny (v %) 

 

 

  



3. Příjmová situace pěstounských rodin 

 

 

 100 

 Jaký vliv má na strukturu výdajů ekonomická aktivita domácnosti? V úplných 

rodinách, kde byl alespoň jeden z partnerů aktivní na trhu práce, významně klesá 

v celkových výdajích domácnosti podíl potravin (graf č. 3.20). V rodinách s oběma 

ekonomicky neaktivními partnery byl příjem domácnosti v průměru nižší, podíl výdajů 

na potraviny, tj. na základní potřebu, byl naopak vyšší. V neúplných rodinách neměla 

ekonomická aktivita na podíl výdajů na potraviny z celkových nákladů vliv. Stravování 

mimo domov sice obecně nepředstavuje příliš velkou finanční zátěž rodin, v úplných i 

neúplných rodinách však byla významně vyšší, pokud oba partneři, resp. samoživitel, 

byli ekonomicky aktivní, tedy častěji se vzhledem k pracovnímu vytížení stravovali 

mimo domov.  

 Bydlení představovalo nejvyšší podíl rodinných nákladů v neúplných rodinách, a 

to bez vlivu ekonomické aktivity samoživitele. V úplných rodinách statisticky nejméně 

zatěžovalo bydlení rodiny s alespoň jedním ekonomicky aktivním členem. Dodatečné 

náklady na byt či dům, jako např. koupě nábytku či běžná údržba domácnosti byly 

statisticky rovnocenné. Ubytování mimo domov bylo marginální položkou, vliv ekono-

mické aktivity se zde významně neprojevil. Podobně tomu bylo i u odívání, rodiny 

vyhradily na tuto potřebu přibližně stejný podíl svých výdajů.  

 Výdaje za léky a zdravotní péči nejvíce zatěžovaly rodiny neúplné, kde byl 

samoživitel nejčastěji starobní nebo invalidní důchodce. Tyto rodiny měly v průměru 

celkové příjmy nižší při srovnatelných výdajích připadajících na jednoho člena domác-

nosti a vyšších nákladech na zdravotnictví, jež souvisí se zdravotním stavem a věkem 

pěstounů. Z tohoto důvodu představovaly tyto výdaje vyšší podíl v celkových nákla-

dech rodiny. 

 Úplné rodiny utratily v průměru více finančních prostředků za dopravu než 

rodiny neúplné. Tomu odpovídají i příslušné podíly v celkových nákladech. Rodiny 

úplné, kde byli oba partneři ekonomicky neaktivní, však vynaložily na dopravu srovna-

telný podíl všech nákladů jako rodiny neúplné. Ekonomická aktivita s sebou tedy 

přináší zvýšenou nutnost dojížďky a s tím spojenou vyšší důležitost provozu osobních 

dopravních prostředků či nákladů na hromadnou dopravu v rodinném rozpočtu. 

Podobně tomu bylo i v otázce nákladů na vzdělávání: byť v celkových nákladech bylo 

vzdělávání druhou nejméně finančně náročnou položkou, byl zde zřejmý vliv ekono-

mické aktivity rodičů. Tyto rodiny měly častěji náklady s MŠ nebo mimoškolními 

aktivitami svých dětí.  

 V podílu výdajů na volný čas, jež představují poměrně významnou část 

rodinných nákladů, ani v podílu výdajů na poštu či telekomunikační služby se vliv 

ekonomické aktivity neprojevil. V oblasti služeb jasně dominují rodiny úplné s alespoň 

jedním ekonomicky aktivním členem. To potvrzuje, co již bylo zmíněno, a sice, že tyto 

rodiny měly relativně více dětí a podíl splácejících úvěr či hypotéku byl mezi nimi 

významný.  
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Graf č. 3.20 Struktura výdajů pěstounských rodin podle ekonomické aktivity (v 

%) 

 

 

Existují nějaké rozdíly ve struktuře výdajů mezi rodinami s různým počtem 

pěstounských dětí? V zastoupení výdajů za potraviny, stravování, vybavení bytu, 

odívání, vzdělávání, volný čas a poštu a telekomunikace nehrál počet dětí v pěstounské 

péči významnou roli. V otázce bydlení vyplynuly obdobné závěry jako v analýze zabý-

vající se výdaji v rodinách bez rozlišení původu dětí. To znamená, že nejvyšší podíl 

všech výdajů (22 %) vynaložily na bydlení úplné rodiny s jedním dítětem v pěstounské 

péči, nejméně pak úplné rodiny se čtyřmi a více dětmi v pěstounské péči. V položce 

nákladů na zdravotnictví opět dominovaly neúplné rodiny s jedním, tedy pěstounským 

dítětem (5 % nákladů). V oblasti služeb nehrál počet dětí v pěstounské péči vliv, lze 

tedy říci, že v podílu výdajů týkajících se zejména hypoték a úvěrů měl zásadnější roli 

počet dětí celkem, tedy velikost rodiny, než skutečnost, kolik dětí je v pěstounské péči.  

Jakou roli hraje ve výdajích příbuzenská péče? Při kontrole vlivu typu rodiny 

nebyly v našem souboru pěstounských rodin identifikovány statistické rozdíly ve výši 

průměrných výdajů připadajících na jednoho člena rodiny v rodinách s příbuzenskou a 

s nepříbuzenskou pěstounskou péčí.  

V úplných rodinách s jedním dítětem v příbuzenské pěstounské péči představo-

valy náklady na nákup potravin významně vyšší podíl než v ostatních úplných rodinách 

s jedním dítětem (25,9 % versus 19,3 %). Naopak, tyto příbuzenské rodiny mohly 

počítat s nižším podílem nákladů na stravování mimo domov a byly méně zadluženy 

(14,6 % versus 21,2 %). V úplných rodinách se dvěma dětmi majícími příbuzenské 

vztahy s pěstouny byly oproti ostatním rodinám bez biologických vztahů rozdílné pouze 

náklady na bydlení, jejich podíl byl o 5 procentních bodů vyšší (21 % versus 15,8 %). 

Tyto příbuzenské pěstounské rodiny bydlely méně často ve vlastním bytě či domě 

(64,6 % versus 87,9 %), náklady na bydlení tak činily vyšší podíl především v důsled-



3. Příjmová situace pěstounských rodin 

 

 

 102 

ku častějšího nájemného. Podobně tomu bylo i v úplných rodinách se třemi a více 

dětmi, z nichž alespoň některé bylo v příbuzenské pěstounské péči. Častější nájemní 

bydlení těchto rodin (31,6 % versus 11,5 % v ostatních rodinách) vedlo pravděpo-

dobně k nižšímu zadlužení hypotékami či úvěry (18 % výdajů versus 22 %).  

V neúplných rodinách s jedním dítětem se ve struktuře výdajů významně 

neprojevil vliv příbuzenské pěstounské péče. V neúplných rodinách s více dětmi, kde 

alespoň některé mělo biologický vztah k pěstounovi, zaujímaly výdaje na bydlení 

významně vyšší podíl než v rodinách s nepříbuzenskou péčí. Opět se zde projevil vliv 

bydlení neboli příbuzenské rodiny bydlely častěji v bydlení nájemním (57,1 % versus 

38,3 %). Děti bez příbuzenských vztahů s pěstouny žijí častěji v rodinách s bydlením 

v osobním vlastnictví. V jiných položkách výdajů nebyl v neúplných rodinách se dvěma 

a více dětmi vliv příbuznosti na strukturu výdajů prokázán. 

3.3 Hodnocení materiální situace pěstounskými rodi-
nami 

 V předcházejících kapitolách byly analyzovány příjmy a výdaje dotázaných 

pěstounských rodin na základě uvedených peněžních částek. V této kapitole se od ryze 

kvantitativních analýz přesuneme k subjektivnímu hodnocení materiální situace pěs-

tounských rodin. 

 Nejprve se zaměříme na hodnocení materiální situace pěstounských dětí. 

Respondenti měli ohodnotit různé oblasti, od základních potřeb jako obživa a ošacení 

po zájmové aktivity, a to v kontextu výše finančních prostředků, které rodiny dostávají 

přímo na děti v pěstounské péči. Z grafu č. 3.21 je zřejmé, že finanční prostředky, 

které rodiny mají určené přímo na péči o pěstounské děti (dávky pěstounské péče, 

přídavky na děti apod.), jsou pro většinu rodin relativně dostatečné pro zajištění 

kvalitní výživy dětí, nákup školních pomůcek a ošacení. Terapie či kompenzace 

případných potíží dítěte a zájmové aktivity jsou dle přibližně poloviny pěstounských 

rodin státními finančními příspěvky těmto rodinám kryty nedostatečně. Nejpalčivější 

oblastí, kde rodinám velmi výrazně schází finance, jsou nákupy náročnějšího vybavení 

(kola, lyže apod.) pěstounským dětem. Co je ale nejdůležitější, pěstouni se velmi 

výrazně obávají zabezpečení dětí do budoucna. 
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Graf č. 3.21 Hodnocení dostatečnosti finančních prostředků na děti v pěstoun-

ské péči (v %) 

 

  

Uvedené výsledky se zásadně nelišily v závislosti na typu rodiny, jak z hlediska 

celkového počtu dětí v rodině, tak z hlediska počtu dětí v pěstounské péči. Určité 

rozdíly však byly nalezeny v hodnocení finančních možností platby kroužků, terapie a 

zajištění dětí do budoucna.  

 Graf č. 3.22 znázorňuje hodnocení finančních prostředků na zájmové aktivity 

pěstounských dětí. Z hlediska počtu pěstounských dětí nebyly nalezeny žádné 

významné rozdíly v hodnocení, v průměru 55 % rodin považovalo tyto prostředky za 

nedostatečné. Pokud se však zaměříme na celkový počet dětí v rodině, je zřejmé, že 

úplné rodiny mající jedno dítě, tedy dítě v pěstounské péči, hodnotí možnosti zaplacení 

zájmových aktivit dítěte o něco lépe než rodiny se čtyřmi a více dětmi. Přibližně 

v jedné třetině těchto rodin je pociťován nedostatek financí v tomto směru.  
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Graf č. 3.22 Hodnocení dostatečnosti finančních prostředků na zájmové aktivity 

pěstounských dětí (v %) 

 

  
Velmi podobně tomu bylo u hodnocení finančních možností terapie či spolupráce 

s odborníky (graf č. 3.23). V rodinách s vyšším počtem dětí na tyto služby chybí 

finance více než především v rodinách s jedním dítětem. Zajištění budoucnosti vidí 

naprostá většina pěstounů jako problematické, jak ukazuje graf č. 3.24, tyto obavy 

jsou umocněny v úplných rodinách se čtyřmi a více dětmi, kde tyto obavy sdílejí téměř 

všechny rodiny.  
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Graf č. 3.23 Hodnocení dostatečnosti finančních prostředků na terapie 

pěstounských dětí (v %) 

 
 

 

Graf č. 3.24 Hodnocení dostatečnosti finančních prostředků na zajištění 

budoucnosti pěstounských dětí (v %) 
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V předchozí části hodnotily rodiny finanční prostředky určené přímo pěstoun-

ským dětem. Jak bylo řečeno, počet pěstounských dětí se v odpovědích výrazně 

neprojevil, určité rozdíly byly nalezeny z pohledu na celkový počet dětí. Z toho se dá 

na jedné straně usuzovat, že výše státní podpory pěstounským rodinám je hodnocena 

stejně, a to spíše nepříznivě, bez ohledu na počet dětí v péči, na druhé straně rodiny 

možná hodnotí spíše situaci všech dětí, dané prostředky rozpočítávají i na ostatní děti 

v rodině. Podívejme se nyní na hodnocení celkových příjmů z hlediska míry pokrytí 

potřeb dětí v pěstounské péči, nejde tedy jen o finanční dávky pro tyto děti.  

 Pokud pěstouni uvažovali celkový příjem domácnosti ve vztahu k možnosti 

zajištění pěstounských dětí, pak jejich hodnocení bylo příznivější než hodnocení 

prostředků, jež dostávají přímo na pěstounské děti (graf č. 3.25). Opět relativně 

nejlépe hodnotí možnosti uspokojení základních potřeb, jako je obživa, ošacení i školní 

pomůcky. Problematičtějším se stávají možnosti terapie či zájmových aktivit. Polovina 

rodin pak vidí omezené finanční možnosti pro společné aktivity rodiny jako např. 

výlety, návštěvy kin a divadel. Pro dvě třetiny je problematické trávit s dětmi dovole-

nou mimo domov. Jak bylo již zmíněno, velmi skepticky se staví rodiny k možnostem 

zajistit děti do budoucna, a to i vezmeme-li v úvahu celkový příjem domácnosti.  

 Porovnáme-li hodnocení celkových příjmů s hodnocením příjmů, jež dostávají 

rodiny přímo na děti v pěstounské péči, nabízí se hypotéza, že dávky stačí na pokrytí 

výživy a ošacení. Nákup školních pomůcek, terapie, hrazení zájmových aktivit a aktivit 

náročnějších na vybavení, do jisté míry i zajištění dětí do budoucna hradí rodiny snáze 

za pomoci svých dalších příjmů. Nicméně i přesto jsou tyto oblasti z hlediska finančního 

zabezpečení pro rodiny problematické.  

 

Graf č. 3.25 Hodnocení dostatečnosti celkových příjmů (v %) 
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Z pohledu typu rodiny byly nalezeny určité významné rozdíly v dostupnosti 

především nadstandardních možností spotřeby, tj. koupě náročnějších předmětů typu 

kola, lyže, výlety, dovolené, ale i terapie a zajištění budoucnosti dětí. V kontextu 

celkového příjmu hodnotily dostupnost těchto potřeb rodiny rozdílně nejen z pohledu 

celkového počtu dětí, ale i z hlediska počtu dětí v pěstounské péči (grafy č. 3.26-3.30).  

 Přibližně dvě třetiny pěstounských rodin označily aktivity náročnější na vybavení 

za problematicky dostupné. Relativně nejlépe uspokojují tyto potřeby úplné rodiny 

s jedním dítětem v pěstounské péči, spolu s počtem dětí v pěstounské péči však 

dostupnost klesá, u neúplných rodin bylo omezení v této oblasti velmi významně vyšší.  

Možnosti terapie v rodinách, které tyto služby potřebují, byly označeny za 

nejvíce finančně nedostupné v úplných rodinách se třemi a více dětmi v pěstounské 

péči. Společné aktivity celých rodin s dětmi byly opět problematické pro úplné rodiny 

s více dětmi v pěstounské péči a rodiny neúplné. Podobně tomu bylo i s dostupností 

dovolené, největší zátěž představovala dovolená mimo domov pro neúplné rodiny. 

Konečně zajištění budoucnosti bylo nejvíce obtížné pro rodiny se třemi a více dětmi 

v pěstounské péči.  
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Grafy č. 3.26-3.30 Hodnocení dostupnosti vybraných potřeb z pohledu celko-

vého příjmu podle úplnosti/neúplnosti rodiny a počtu dětí v pěstounské péči 

(v %) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Rodina však nezajišťuje pouze potřeby dětí, proto se teď budeme věnovat 

hodnocení finančních možností, tj. celkového příjmu rodiny, uspokojovat potřeby 

rodičů, případně samoživitele. V celkovém pohledu se zdá, že uvedené potřeby 

dospělých nejsou v pěstounských rodinách dostatečně uspokojovány, podobně jako 

v případě pěstounských dětí (graf č. 3.31). Jako relativně dostatečné hodnotí rodiny 

možnosti zaplacení spolupráce s odborníky, jedna polovina rodin může uspokojovat 

zájmové aktivity, jako jsou koníčky, návštěvy kina, výlety apod. Přibližně 40 % rodin 

nějakým způsobem ušetří více či méně finančních prostředků na zajištění budoucnosti 

rodičů. Nejhůře zasahují do rodinného rozpočtu náklady na dovolenou a aktivity, jež 

vyžadují náročnější vybavení.  
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Graf č. 3.31 Hodnocení celkového příjmu ve vztahu uspokojování potřeb rodičů, 

resp. samoživitele (v %) 

 

  
Zájmové aktivity partnerů v úplné rodině se daří díky financím uspokojovat 

významně lépe v rodinách s jedním dítětem. Neúplné rodiny se v této oblasti musí 

uskromňovat významně více než rodiny úplné. Velmi výrazně jsou tyto tendence 

potvrzeny i v otázkách finanční dostupnosti předmětů spojených s aktivitami, jako je 

cyklistika, lyžování, tedy předmětů potřebných pro spíše finančně náročné volnočasové 

aktivity a možnosti dopřát si dovolenou na zotavenou mimo domov. Spolupráce 

s odborníky, terapie či kurzy nacházejí nejméně dostupných prostředků v rozpočtu 

neúplných rodin s jedním dítětem. Možnosti spoření a zajištění budoucnosti rodičů-

pěstounů jsou obecně hodnoceny jako nedostatečné, relativně lépe hodnotí tyto 

možnosti úplné rodiny s jedním dítětem.  

 Hraje nějakou roli v subjektivním hodnocení finančních prostředků rodiny sku-

tečnost, že se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči? Odpovědi na tuto otázku byly 

hledány při kontrole typu rodiny, neboť víme, že rodiny s příbuzenskou pěstounskou 

péčí jsou častěji rodinami úplnými či neúplnými s jedním dítětem a pěstouni jsou 

rovněž často ekonomicky neaktivní. Tyto skutečnosti by se pak skrytě mohly 

promítnout do odpovědí.  

 Pokud se nejprve zaměříme na hodnocení financí poskytovaných státem přímo 

na pěstounské děti, pak roli příbuzenské péče sledujeme pouze v úplných rodinách se 

třemi a více dětmi a v neúplných rodinách s jedním dítětem.  

Úplné rodiny se třemi a více dětmi, pokud měly alespoň některé z nich 

v příbuzenské pěstounské péči, viděly zajištění kvalitní výživy dětí za problematičtější 

v porovnání s nepříbuzenskými rodinami („rozhodně stačí“ 34,5 % versus 56,9 %). 

Vícedětné příbuzenské rodiny byly naopak méně pesimistické co se zajištění budouc-
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nosti dětí týče ve vztahu k státní podpoře pěstounských rodin (prostředky „rozhodně 

nestačí“ uvedlo 58,9 % versus 77,9%, „spíše stačí“ pak 23,2 % versus 6,6 %). 

Příbuzenské neúplné rodiny s jedním dítětem byly v otázce hodnocení dostateč-

nosti financí určených pěstounským rodinám více opatrné ve vztahu k zajištění kvalitní 

výživy dětí (48,5 % se domnívalo, že prostředky „spíše stačí“, „rozhodně stačí“ pak 

uvedlo 23,8 %, v ostatních rodinách byly tyto podíly opačné, 27,3 % a 51,5 %). 

Podobně tomu bylo i v otázce nákupu školních pomůcek, hodnocení se nezlepšilo ani 

při posouzení celkových příjmů rodiny. Nejinak tomu bylo i u ocenění celkových příjmů 

vzhledem k možnosti zajištění ošacení dětí. Projevují se zde možná okolnosti přijetí 

dítěte do pěstounské příbuzenské péče, kdy je samoživitel postaven před situaci, kdy 

se cítí být povinen ujmout se dítěte z vlastní rodiny, ale je si následně vědom finanč-

ních obtíží s tím spojených. Samoživitel s nepříbuzenskými vztahy k dítěti toto 

rozhodnutí pravděpodobně více promýšlí a s následky je pak více srozuměn. 

V neposlední řadě zde hraje roli i fakt, že příbuzní pěstouni žádají méně často o sociální 

dávky, na které mají nárok.  

  Pokud se zaměříme na hodnocení finančních možností uspokojování potřeb 

osob v čele domácnosti, pak nebyly nalezeny žádné statisticky významné rozdíly mezi 

příbuzenskou a nepříbuzenskou rodinou. Pouze v úplných příbuzenských rodinách se 

dvěma dětmi panovala menší nespokojenost v možnostech spoření a možnostech 

provozovat aktivity náročnější na vybavení.  

Souhrnně lze říci, že se v hodnocení materiální situace pěstounských rodin 

skutečnost, zda se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči, významně neprojevila. 

Doposud jsme se zabývali subjektivním hodnocením materiální situace pěstoun-

ských rodin bez vlivu konkrétní výše finančních prostředků. Nyní se budeme věnovat 

hodnocení finančního pokrytí konkrétních potřeb ve vztahu k výši příjmů.  

V prvním kroku jsme rozdělili soubor pěstounských rodin na 4 skupiny podle 

toho, zda výše jejich dávek obdržených přímo na pěstounské děti, tj. příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte, přídavek na dítě, příspěvek na péči, dávky sociální péče pro 

osoby se zdravotním postižením, sirotčí důchod, výživné, byla nižší než 0,5 průměr-

ného součtu dávek připadajícího na jedno dítě v pěstounské péči, v rozmezí 0,5 až 1,0 

průměrného součtu, v rozmezí 1,0 až 1,5 průměrného součtu a vyšší než 1,5násobek 

průměrného součtu. Následně byl analyzován vztah takto kategorizované průměrné 

výše dávek na pěstounské děti a hodnocení pokrytí potřeb těchto dětí. V této analýze 

nebyl vliv výše uvedených dávek na hodnocení prokázán, v souladu s grafem č. 3.21 

tedy viděly rodiny jako nejméně problematické, a to bez ohledu na reálnou výši dávek, 

zajištění obživy dětí (80% „rozhodně a spíše stačí“), nákup školních pomůcek (69 %), 

zajištění ošacení dětí (68 %), jako problematické zajištění terapie (47 %), zájmové 

aktivity (45 %) a jako nejméně dostupné aktivity na náročnější vybavení (21 %) a 

zajištění budoucnosti dětí (20 %).  

 Ve druhém kroku jsme kategorizovali obdobným způsobem celkové příjmy 

domácnosti. Za referenční průměrný příjem na jednu osobu v domácnosti byl 

považován průměrný příjem podle daného typu rodiny (úplná/neúplná a počet dětí) a 

ekonomické aktivity domácnosti. Rodiny byly kategorizovány do 2 kategorií v závislosti 

na poměru příjmu na osobu a průměrného příjmu daného typu rodiny, a to podprů-

měrný a nadprůměrný příjem. Omezení na 2 kategorie bylo důsledkem rozmělnění 

souboru na podsoubory a snížení četností. 

 Z výsledků je zřejmé, že čím nižší příjem připadající na jednu osobu v dané 

domácnosti v porovnání s průměrem daného typu rodiny, tím horší je hodnocení 

materiální situace domácnosti. Při kontrole vlivu typu rodiny co do úplnosti a počtu dětí 
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v pěstounské péči se však výše příjmu významně projevila pouze v rodinách úplných 

s jedním dítětem v pěstounské péči (otázka se ptala na potřeby dětí v pěstounské 

péči). V těchto rodinách tedy měla výše příjmu připadající na jednu osobu statisticky 

významný vliv na hodnocení materiální situace pěstounských dětí. Pokud tedy měla 

rodina tento příjem nadprůměrný, pak podle respondentů byly prostředky na výživu, 

ošacení dětí, nákup školních pomůcek, zájmové aktivity, společné rodinné aktivity, 

dovolenou a zajištění dětí do budoucna významně častěji dostačující než v případě 

rodiny s příjmem podprůměrným. Příjem měl dále roli v otázce dostatečných financí na 

dovolenou v rodinách úplných se dvěma a třemi dětmi.  

Velmi podobné výsledky nacházíme, pokud analyzujeme vztah příjmu s pokry-

tím potřeb osob v čele domácnosti. Vliv příjmu byl stejnou metodou potvrzen u úplných 

rodin majících pouze jedno dítě. Pokud tedy měly tyto rodiny vyšší než průměrný 

příjem na osobu v dané kategorii rodiny, pak lépe hodnotily možnosti finančního 

pokrytí zájmových aktivit, spolupráce s odborníky, dovolené i zajištění do budoucna. 

Podobný vliv bylo možné sledovat i u rodin neúplných s jedním dítětem. 

Souhrnně lze říci, že reálná výše příjmu měla spíše nevýznamný vliv na 

subjektivní hodnocení materiální situace rodin. Svoji roli sehrála především v rodinách 

s jedním dítětem, kde, jak jsme viděli, také připadal v průměru nejvyšší příjem na 

jednu osobu v domácnosti.  

 

Na závěr je možné uvést, že podle subjektivního posouzení pěstounské rodiny 

s celkovým měsíčním příjmem vycházejí s obtížemi (77 %). Relativně lépe vycházejí 

s příjmem úplné rodiny s jedním dítětem (71 %), relativně hůře pak neúplné rodiny a 

zejména rodiny s jedním dítětem (88 %). Skutečnost, zda se jedná o příbuzenskou 

péči či složení domácnosti podle ekonomické aktivity neměly na celkové hodnocení 

příjmů vliv.  

Z celkového pohledu se tedy pěstounským rodinám daří relativně dobře uspo-

kojovat základní životní potřeby jako výživu dětí (např. pro 74 % rodin není problém 

jíst maso, drůbež či ryby každý druhý den), teplo v bytě (pro 88 % není problém), 

ošacení dětí (celkově relativně kladně hodnoceno, ale pouze pro 57 % není problém 

pořídit nové oblečení, nikoli obnošené). Relativně hůře uspokojují pěstounské rodiny 

„nadstandardní“ potřeby, tyto potřeby byly nejčastěji zmiňovány jako oblasti, ve 

kterých se musí výrazně omezovat (65 % odpovědí), např. dovolenou mimo domov si 

bez problémů může dovolit jen 38 % rodin, 75 % si nemůže dovolit vyměnit opotřebo-

vaný nábytek apod. Tyto potřeby se daří relativně méně naplňovat rodinám neúplným. 

Oproti běžným rodinám však podle výpovědí pěstounů nemá většina z nich žádné 

specifické výdaje spojené s pěstounskou péčí (77 % žádný rozdíl neuvedlo nebo přímo 

uvedlo, že rozdíly nejsou). Relativně často zmiňovanou problémovější oblastí oproti 

rodinám běžným byly výdaje spojené se zdravotnictvím (8 % rodin) a výdaje na běžné 

potřeby související s velikostí rodiny, větším opotřebováním oblečení, nábytku apod. 

pěstounskými dětmi (8 % rodin). 

Do jaké míry využívají pěstounské rodiny pomoc obecního úřadu či jiné instituce 

nebo osoby v uspokojování svých potřeb? 

Pěstounské rodiny nejméně často vyhledávají finanční pomoc s úpravami bytu/ 

domu pro zdravotně postižené dítě (99,2 % nevyhledává). Podobně velmi výjimečná 

je i finanční pomoc se zajištěním budoucího bydlení dospívajících dětí (96,8 % 

nevyhledává) a finanční pomoc se zajištěním zdravotních pomůcek pro postižené dítě 

(95,9 % nevyhledává). V části zabývající se bydlením pěstounských rodin jsme viděli, 

že nepříbuzenské pěstounské rodiny, které mají obecně více dětí než rodiny příbuzen-
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ské, bydlí častěji ve vlastnickém bydlení. Co se týče finanční pomoci s přestavbou bytu 

či domu při přijetí dítěte do pěstounské péče, žádaly o tuto pomoc častěji právě rodiny 

nepříbuzenské (12 % versus 4 %). Pokud rodina o tuto výpomoc měla zájem, 

nejčastěji ji poskytla jiná osoba či instituce než obecní úřad (54 %). Z pohledu 

velikosti rodiny nepřekvapí, že tuto pomoc vyhledávaly častěji rodiny úplné se čtyřmi a 

více dětmi (25 %). Relativně častěji pociťovaly pěstounské rodiny potřebu finanční 

výpomoci v obtížné finanční situaci (15 %). Pokud o ni požádaly, pak v polovině 

případů neúspěšně nebo jim pomoc poskytl obecní úřad. Nejčastěji se pak rodiny 

obracely o pomoc při vyřizování nároků pěstounů, podávání žádostí apod. (40 %). 

V polovině případů jim tato pomoc byla poskytnuta obecním úřadem.  

3.4 Shrnutí 

Výsledky analýzy finanční situace pěstounských rodin byly založeny na údajích o 

příjmech a výdajích rodin v měsíci červnu 2010 tak, jak je uvedly samotné pěstounské 

rodiny. Obecným zjištěním z uvedených informací je, že pěstounské rodiny měly 

s určením konkrétní výše příjmů, a to zejména sociálních dávek, obtíže. Podle našeho 

šetření se rovněž zdá, že rodiny mající dítě/děti v příbuzenské pěstounské péči žádají 

o sociální dávky méně často, respektive méně často uvedly, že je pobírají.   

Z analýzy příjmů vyplývá, že neúplné rodiny měly ve srovnání s rodinami 

úplnými příjmy v průměru nižší. Pokud se podíváme na počty nezaopatřených dětí 

v úplné rodině, je zřejmé, že s počtem dětí se celkový průměrný příjem rodiny zvyšuje. 

Nejvyšší průměrné příjmy rodiny byly zaznamenány v úplných rodinách se čtyřmi a 

více dětmi. Podíváme-li se však na příjem připadající na jednu osobu v domácnosti, 

platí zde opačná úměra, tj. čím více dětí žije v domácnosti, tím nižší částka připadá na 

jednu osobu. Příjmy neúplných rodin se pak dostávají na úroveň příjmů rodin úplných. 

Hlavní roli ve výši příjmu připadajícího na jednoho člena domácnosti hrála velikost 

domácnosti, resp. počet dětí, bez ohledu na to, kolik z nich bylo v pěstounské péči. 

Ekonomická aktivita dospělých osob v domácnosti neměla příliš velký vliv. 

Podíváme-li se na strukturu celkových příjmů, pak v úplných rodinách s jedním 

a dvěma dětmi byly relativně velkým podílem zastoupeny důchody. To je dáno vyšším 

podílem rodin, kde byli oba partneři ekonomicky neaktivní, případně pracoval pouze 

jeden z partnerů. V úplných rodinách se třemi dětmi se výrazně snižuje podíl důchodů 

na celkovém příjmu domácnosti, a to především ve prospěch pracovních příjmů. 

Zároveň roste i podíl dávek státní sociální podpory. V úplných rodinách se čtyřmi a více 

dětmi pak hrají v porovnání s ostatními úplnými rodinami značnou roli dávky pěstoun-

ské péče.  

V neúplných rodinách bylo v porovnání s rodinami úplnými patrné nižší zastou-

pení pracovního příjmu v celkovém příjmu domácnosti a naopak vyšší zastoupení 

důchodů, dávek státní sociální podpory a pěstounské péče. Podíl důchodů se snižoval 

spolu s rostoucím počtem dětí, v neúplných rodinách se dvěma a více dětmi se ve 

studovaných rodinách snížil podíl ekonomicky neaktivních, tyto rodiny měly tedy méně 

často v čele domácnosti důchodce. Pracovní příjem však dostatečně nekompenzoval 

pokles zastoupení důchodu, neúplné rodiny s více než dvěma dětmi tak byly více 

závislé na dávkách sociální podpory a pěstounské péče.  

Výše výdajů pěstounských rodin byla závislá na úplnosti/neúplnosti rodiny a 

počtu dětí, souhrnně na počtu osob. Pokud přepočítáme výdaje domácnosti na jednu 

osobu, veškeré statistické významnosti se ztrácí, můžeme tedy říci, že v průměru 

rodina utratí za jednoho člena přibližně stejnou částku. Pokud se však podíváme na 
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soubor 10 % rodin s nejvyššími příjmy, pak se zdá, že úplné rodiny s menším počtem 

dětí mohou častěji vynaložit větší částku na potřeby svých členů než rodiny s více 

dětmi. V neúplných rodinách však toto konstatování není příliš zjevné.  

Nejvyšší objem prostředků musí pěstounské rodiny vynakládat na nákup potra-

vin a na bydlení. Tyto položky představují téměř polovinu všech nákladů. Významné 

místo pak mají „ostatní výdaje“, mezi které však patří kromě věcí osobní potřeby (dro-

gerie, doplňky apod.) zejména finanční produkty (různé typy spoření a pojištění), ale 

také splátky hypoték a úvěrů. Tyto splátky očividně pěstounské rodiny velmi významně 

zatěžují. Relativně vyšší zastoupení ve výdajích rodin má pak kategorie „volný čas“ 

zahrnující rekreaci, sport, kulturu. Tento výsledek mohl být v našem souboru mírně 

vychýlen v souvislosti s koncem školního roku a začátkem prázdnin, resp. dovolených.  

Výdaje na bydlení představovaly nejvyšší podíl výdajů v úplných rodinách 

s jedním dítětem. Tento podíl se spolu s rostoucím počtem dětí významně snižoval. 

Velké úplné rodiny měly průměrné peněžní náklady na bydlení sice vyšší než rodiny 

s jedním dítětem, v celkových vyšších nákladech rodiny však představovaly nižší zátěž. 

V porovnání s úplnou rodinou s jedním dítětem měly úplné rodiny se čtyřmi a více 

dětmi vyšší podíl nákladů na dopravu a zejména pak na finanční produkty. Velké rodiny 

tak byly častěji zadluženy a splácely hypotéky či úvěry.  

Souhrnně lze říci, že z analýzy příjmů na jedné straně a výdajů na straně druhé 

vyplývá, že finanční situace pěstounských rodin je příznivější v rodinách s nižším 

počtem dětí. Toto konstatování se opírá o fakt, že průměrný příjem na osobu v domác-

nosti se snižuje spolu s rostoucím počtem osob, v průměrných výdajích rodin však 

nebyly shledány příliš velké rozdíly, náklady na osobu jsou tak rovnocenné.  

Zdá se, že se pěstounským rodinám daří relativně dobře uspokojovat základní 

životní potřeby jako výživu a ošacení dětí či nákup školních pomůcek. Relativně hůře 

uspokojují pěstounské rodiny „nadstandardní“ potřeby, nejčastěji zmiňovanými ob-

lastmi, ve kterých se musí výrazně omezovat, byla dovolená mimo domov, zájmové 

aktivity či aktivity náročnější na vybavení. Za nejvíce palčivou oblast pak pěstounské 

rodiny považovaly zajištění budoucnosti dětí. Oproti běžným rodinám však podle 

výpovědí pěstounů neměla většina z nich žádné specifické výdaje spojené s pěstoun-

skou péčí. Pokud pěstounské rodiny nějaké specifické výdaje uváděly, pak relativně 

často zmiňovanou problémovější oblastí oproti rodinám běžným byly výdaje spojené se 

zdravotnictvím a výdaje na běžné potřeby související s velikostí rodiny, větším opotře-

bováním oblečení, nábytku apod. pěstounskými dětmi. 
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4. Pěstounské rodiny v zařízeních pro výkon 

pěstounské péče 

Z celkového počtu 53 zařízení (dle statistiky MPSV k 31.12.2009) pro výkon 

pěstounské péče se podařilo získat informace o 17 z nich. Zřizovatelem těchto zařízení 

byl v 9 případech kraj, v 6 nezisková nebo jiná organizace, 1 zařízení bylo obecní. 

Pěstounské rodiny v zařízeních žily buď v malých obcích (do 500 obyvatel 3 rodiny, 

celkem do 2 000 obyvatel 7 rodin), nebo naopak ve velkoměstech (6 rodin). 

 Většina těchto rodin (12) byla rodinou úplnou, respektive v čele rodiny stál 

manželský pár. Nejvíce zastoupeným typem rodiny byla rodina úplná se čtyřmi a více 

dětmi, maximálně žilo v rodině 7 dětí (6 rodin). Rodiny v zařízeních měly v polovině 

případů kromě dětí v pěstounské péči i další děti (biologické-7 rodin, osvojené-2 

rodiny). Téměř ve všech úplných rodinách (10) měli děti v pěstounské péči oba 

manželé. Pro zařízení byla rovněž typická nepříbuzenská pěstounská péče (15 rodin), 

to znamená, že ve většině rodin nemělo žádné dítě příbuzenský vztah k pěstounům, 

ve 2 rodinách byly v příbuzenské péči jen některé děti. 

 

Tabulka č. 4.1 Zařízení pěstounské péče podle typu rodiny, počtu dětí v těchto 

rodinách a počtu pěstounských dětí 

typ rodiny 
počet dětí v pěstounské péči 

2 3 4 5 6 7 celkem 

úplná se 3 dětmi  1     1 

úplná s 5 dětmi   3    3 

úplná s 6 dětmi  2  1 1  4 

úplná rodina se 7 dětmi    2  2 4 

neúplná rodina se 2 dětmi 1      1 

neúplná rodina se 4 dětmi   1    1 

neúplná rodina s 6 dětmi     1  1 

neúplná rodina se 7 dětmi      2 2 

počet rodin celkem 1 3 4 3 2 4 17 

 
Osoba v čele pěstounské rodiny v zařízení měla většinou minimálně středoškol-

ské vzdělání s maturitou (13), této výše vzdělání dosáhl nejčastěji v úplné rodině i 

partner (10). Žádnou jinou činnost než práci v rámci zařízení pro výkon pěstounské 

péče nevykonávalo 11 osob, v 7 případech se jednalo o ženy-pěstounky v úplných 

rodinách, 4 pěstouni bez další činnosti stáli v čele neúplné rodiny, z nichž 3 byli 

pěstouny v SOS vesničkách. Přednosta v úplné rodině pracoval nejčastěji jako 

zaměstnanec nebo podnikal (9 rodin), 4 rodiny pak měly v čele důchodce. Z celkového 

pohledu na ekonomické složení domácnosti byla pro pěstouny v zařízeních typická 

ekonomická neaktivita. 
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Tabulka č. 4.2 Pěstounské rodiny v zařízeních podle ekonomické aktivity 

ekonomická aktivita počet zařízení 

oba ekonomicky aktivní 2  

jeden ekonomicky aktivní 5 

oba ekonomicky neaktivní 4 

sám ekonomicky aktivní 1 

sám ekonomicky neaktivní 4 

Pozn.: u jedné rodiny chybí údaj 

 

Dohoda o výkonu pěstounské péče se zřizovatelem byla jedinou smlouvou mezi 

pěstounem a zřizovatelem, to znamená, že pěstouni neměli uzavřenou dále např. 

smlouvu o správě objektu apod. Pokud tvořila zařízení úplná rodina (12), pak i 4 

partneři měli se zřizovatelem uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.  

Pěstounské rodiny v zařízeních pro výkon pěstounské péče bydlely v rodinném 

domě (v nájemním bytě pouze 1 rodina), a to v 8 případech v rodinném domě 

v osobním vlastnictví a v 8 případech v domě ve vlastnictví zřizovatele.  

Mezi hlavními důvody, proč se pěstouni rozhodli vzít do pěstounské péče první 

dítě, dominovaly jednoznačně důvody etické, společenské či náboženské jako např. 

touha pomoci, rozhodnutí poskytnout domov opuštěnému dítěti, nevhodnost původního 

domácího prostředí pro výchovu dítěte, snaha zabránit umístění dítěte do dětského 

domova apod. Rozhodnutí poskytovat pěstounskou péči prostřednictvím zařízení, nikoli 

individuálně, bylo přijato nejčastěji z důvodu možnosti mít touto cestou více dětí 

v pěstounské péči (8 rodin), roli zřejmě hrála i ekonomická výhodnost této formy 

pěstounské péče v podobě např. podílu zřizovatele na nákladech domácnosti (6 rodin). 

Rodiny svého rozhodnutí nelitovaly, 15 z nich by znovu zvolilo tuto formu pěstounské 

péče, pouze jedna rodina by z dnešního pohledu dala přednost individuální pěstounské 

péči.  

Pěstouni v zařízeních pěstounské péče měli dle svých prohlášení povědomost i 

o možnostech pěstounské péče na přechodnou dobu. Přibližně polovina (8) z nich by 

byla eventuálně ochotna nabídnout své služby v tomto směru, 7 rodin by tuto službu 

spíše neposkytlo, striktně tuto možnost odmítly 2 rodiny. Mezi faktory mající nejméně 

negativní vliv na rozhodnutí přijmout dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu 

patřily dopady na možnosti skloubení profesního života s touto péčí a nesouhlas 

zřizovatele s touto péčí. Naopak, nejvíce negativně byla hodnocena nejistota ohledně 

délky této péče, obava z citového připoutání dítěte k rodině a obava z narušení vztahu 

s ostatními dětmi, v neposlední řadě byly zpochybněny i podmínky současného 

finančního zabezpečení této péče. 

Pěstounské rodiny v zařízeních mají oproti běžným rodinám více dětí, v četných 

případech se jedná i o děti zdravotně postižené, vyžadující zvláštní pomoc. V 6 

pěstounských rodinách v zařízení mělo alespoň jedno dítě nějaké psychické problémy 

(poruchy pozornosti, poruchy učení, chování, hyperaktivita, úzkost apod.) bez dalších 

závažnějších handicapů, v 6 rodinách pak bylo přítomno alespoň jedno lehčí zdravotní 

postižení a v 5 rodinách pak žily děti/dítě s těžkým zdravotním postižením. Z těchto 

důvodů pěstounské rodiny pravděpodobně poptávají určitou formu specifické pomoci.  

Tuto pomoc může nabídnout jak zřizovatel, tak jiná osoba či instituce. Nejméně 

často vyhledávaly pěstounské rodiny služby poradenství a péče o zdravotně postižené 

děti (7 rodin nehledalo), doučování dětí (5 rodin nehledalo) a právní pomoc týkající se 

nároků a práv pěstounů (4 rodiny nehledaly). Podle zkušeností pěstounských rodin 
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zřizovatel zařízení nejčastěji nabízí vzdělávání pěstounů, tj. doplňování si odborných 

znalostí a dovedností (10 případů, z toho 9 rodin tuto službu využívalo), dále pak 

pedagogicko-psychologické poradenství či rodinné terapie (8 případů, z toho všechny 

rodiny službu využívaly). Relativně častá je i nabídka prázdninových pobytů pro děti 

v pěstounské péči (7 případů, využíváno všemi 7 rodinami), v 6 případech také 

zřizovatel nabízí pomoc se zabezpečením samostatného bydlení dětí a přechodu dětí 

do samostatného života vůbec (6 případů), tato služba však byla (zatím) využita 

pouze 2 rodinami. Zřizovatel nejčastěji neposkytuje finanční příspěvky či dary (8 pří-

padů), rezervy jsou v tomto směru patrné i v zabezpečení volného času dětí, právního 

poradenství a pomoci se zabezpečením samostatného bydlení dětí (po 7 případech). 

Pokud zřizovatel službu nenabízí nebo s touto nabídkou není rodina spokojena, pak 

nejčastěji využívá nabídku jiné instituce nebo osoby při zajištění prázdninových pobytů 

dětí a volnočasových aktivit dětí. Poměrně často bylo takto externě využíváno i 

pedagogicko-psychologického poradenství. Pokud rodina využívá uvedených služeb 

nabízených zřizovatelem, pak relativně kladně vyznívá hodnocení volnočasových akti-

vit, včetně prázdninových pobytů a odlehčovacích služeb. Pěstounské rodiny vyjadřo-

valy nespokojenost s nabízenými službami ze strany zřizovatele, ať již se jedná o 

jejich kvantitu či kvalitu, především v případě služeb orientujících se na pomoc 

pěstounským dětem se osamostatnit a na vzdělávání pěstounů a také ve vztahu k 

možnostem finančních příspěvků či darů od zřizovatele.  
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Tabulka č. 4.3 Formy pomoci pěstounům 

 

zřizovatel 

nenabízí 

zřizovatel 

nabízí a 

využíváme 

zřizovatel 

nabízí, ale 

nevyuží-

váme 

využívá-

me jinde 

nehledali 

jsme 

hledali 

jsme 

neúspěš-

ně 

HODNOCENÍ 

služby 

zřizovatele: 

počet „1“; 

modus 

pedagogicko-

psychologické 

poradenství, 

rodinná terapie, 

doprovázení aj. 

3 8 0 5 1 0 6;1 

poradenství a 

péče o zdravot. 

postižené děti 
4 2 0 3 7 0 2;1 

právní pomoc/ 
poradenství, 

informování o 

právech a náro-

cích pěstounů 

7 3 1 3 4 0 3;1 

pomoc se 

zabezpečením 

samostatného 

bydlení dospě-

lých dětí 

7 2 4 2 2 2 1;5 

jiná pomoc při 

přechodu dětí 

do samostat-

ného života 

6 2 4 1 3 2 1;5 

vzdělávání dětí 
(doučování) 

4 4 1 3 5 0 1;3 

volný čas dětí 
(zájmové 

aktivity, 

kroužky) 

7 5 0 6 1 0 3;1 

prázdninové 

pobyty dětí 
0 7 0 7 0 0 4;1 

odlehčovací 

služby umožňu-

jící volný čas 

pěstounů, 
hlídání dětí aj. 

6 5 0 2 3 2 3;1 

vzdělávání 
pěstounů 

(doplňování 

odborných 

znalostí  

a dovedností) 

2 9 1 3 2 0 2;3 

finanční 

příspěvky / 

dary - jiné než 

ukládá zákon 

8 5 0 2 3 0 1;3 

 

Příjmy 

Významnou část příjmů pěstounských rodin v zařízeních tvoří příjmy z odměny 

za výkon pěstounské péče a za práce spojené s péčí o svěřené děti. Tyto příjmy uvedlo 

16 rodin, v rozmezí od 12 900 Kč do 30 945 Kč, s průměrem 20 544 Kč. V jedné rodině 

pobírali tuto odměnu oba partneři. Jak již bylo zmíněno, jiný typ smlouvy mezi 

pěstouny a zřizovatelem byl ojedinělý, z tohoto důvodu uvedla příjmy plynoucí z jiného 

typu smlouvy jedna rodina v celkové výši 12 034 Kč. Příjmy z dalšího zaměstnání nebo 

podnikání mělo 11 rodin, v rozmezí od 2 000 Kč do 40 000 Kč, s průměrem 18 932 Kč.  

Starobní důchod byl součástí rodinného rozpočtu 4 rodin (6 500 až 12 700 Kč), 

5 rodin pobíralo invalidní důchod (4 500 až 12 000 Kč) a také 5 rodinám byl vyplacen 

sirotčí důchod ve výši od 3 888 Kč do 20 240 Kč (4 děti). Celkem obdrželo nějakou 

dávku důchodového systému 8 rodin v souhrnné výši od 10 400 Kč do 22 000 Kč. 
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Z dalších dávek pěstounské péče spadajících do systému státní sociální podpory 

byl nejčastěji pobíranou dávkou příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který v měsíci 

červnu obdrželo 15 rodin, v rozmezí od 5 175 Kč do 38 032 Kč v závislosti na počtu 

dětí v pěstounské péči. Odměnu pěstouna, případně odměnu pěstouna ve zvláštních 

případech pobíraly 4 rodiny. Celkem z dávek pěstounské péče ze státní sociální 

podpory obdržely pěstounské rodiny v zařízeních částku v rozmezí od 9 016 Kč do 

39 200 Kč, s průměrem 23 173 Kč. Z ostatních dávek státní sociální podpory pobíralo 

v měsíci červnu 11 rodin přídavek na děti, jedna rodina pak měla i příspěvek na 

bydlení. Do rozpočtu 5 rodin také přispíval příspěvek na péči ve výši 4 000 Kč až 

21 000 Kč.  

 Další příjmy pěstounských rodin v zařízeních byly v měsíci červnu výjimečné, 1 

rodina získala úvěr ve výši 260 000 Kč, ve 2 rodinách získaly děti stipendium, případně 

kapesné učňům.  

Celkový příjem pěstounských rodin v zařízeních dosáhl v referenčním měsíci 

červnu výše v rozmezí od 21 916 Kč do 116 232 Kč (bez započítání uvedeného úvěru). 

Průměrně tedy rodina disponovala příjmem ve výši 69 177 Kč, na jednoho člena 

domácnosti pak připadala v průměru částka 8 893 Kč. Nejdůležitějším příjmem byly 

v těchto typech rodin odměny za výkon pěstounské péče a práce spojené s péčí o 

svěřené děti v zařízení a dávky pěstounské péče ze státní sociální podpory. Celkem 

tvořily tyto dávky přibližně dvě třetiny celkových příjmů. Významné byly i pracovní 

příjmy s podílem 17,5 % a dále důchody s podílem 9,5 %. Ostatní příjmy byly spíše 

nevýznamné. 

 

Graf č. 4.1 Složení příjmů pěstounských rodin v zařízeních (v %) 
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 Pokud měly pěstounské rodiny v zařízeních v uplynulých 12 měsících nějaké 

jednorázové příjmy, pak se nejčastěji (5 rodin) jednalo o finanční dary v hodnotě od 

5 000 do 60 000 Kč, z hlediska výše byly významné i úvěry (2 rodiny: 60 000 Kč a 

170 000 Kč). Jedna rodina získala od státu příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

ve výši 41 300 Kč. 

 

Výdaje 

 Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, § 45 uzavírá 

zřizovatel zařízení s pěstounem písemnou dohodu o výkonu pěstounské péče v zaří-

zení. Dohoda musí obsahovat výčet nákladů na domácnost a způsob úhrady jejich 

poměrné části zřizovatelem. Náklady na domácnost přitom vždy tvoří náklady na odběr 

elektřiny a plynu, náklady na vytápění a dodávku teplé užitkové vody, náklady na 

dodávku teplé nebo užitkové vody z veřejných vodovodů a na odvádění, popřípadě 

zneškodnění odpadních a srážkových vod veřejnou kanalizací, náklady na odvoz 

domovního odpadu a náklady na služby spojené s užíváním bytu. Zřizovatel zařízení je 

povinen v rámci provozu zařízení hradit devět desetin poměrné části nákladů na 

domácnost za svěřené děti, hradit náklady spojené s opravami a údržbou objektu 

zařízení a jeho vybavení, pokud v jednotlivém případě přesahují 100 Kč. Zřizovatel 

také poskytuje pěstounovi a svěřeným dětem náhradu jízdních výdajů v dohodnutém 

rozsahu.  

 Platba nájmu byla vzhledem k převažujícímu typu vlastnického bydlení součástí 

výdajů pouze u 2 rodin. V otázce bydlení tak nejvíce rodiny v zařízení vydávaly za 

služby, od 950 Kč do 13 618 Kč. Zřizovatel přispíval na pokrytí nákladů na služby dle 

výpovědí pěstounů v 9 případech. V absolutním vyjádření to bylo částkami v rozsahu 

1 000 Kč až 11 000 Kč, což představovalo 20 % až 100 % všech nákladů pěstounských 

rodin na služby.  

V měsíci červnu vydaly pěstounské rodiny v zařízeních většinou i určitou částku 

na běžnou údržbu bytu, opravy apod. (13 rodin). Rodiny, které tyto výdaje měly, 

utratily 500 Kč až 67 000 Kč, zřizovatel přispěl na tyto výdaje ve 4 případech, z toho 

ve 3 případech hradil celé výdaje. Bytové vybavení a zařízení domácnosti bylo položkou 

ve výdajích v červnu v 9 rodinách, a to v rozmezí 500 Kč až 25 000 Kč. Ve 2 z těchto 

případů přispěl na úhradu zřizovatel, a to celou částkou (19 000 a 25 000 Kč). Všechny 

rodiny pak musely počítat s náklady spojenými se zbožím a službami pro běžnou 

údržbu domácnosti. Rodiny utratily za tyto položky 920 Kč až 20 000 Kč, s průměrem 

3 600 Kč, zřizovatel přispěl pouze v jedné rodině, a to částkou 20 000 Kč.  

Mezi velmi časté výdaje patřily i výdaje na dopravu, ať už osobní dopravní 

prostředky (16 rodin) nebo hromadnou dopravu (15 rodin). Výdaje na osobní dopravu 

(1 000 Kč až 8 000 Kč) byly hrazeny téměř výhradně pěstouny, pouze v jednom 

případě hradil náklady zřizovatel, a to v celé výši (1 000 Kč). Náklady na hromadnou 

dopravu byly v průměru srovnatelné s náklady na osobní dopravu, zřizovatel se na 

jejich uhrazení podílel ve 3 rodinách, a to v průměru 500 Kč. 

Celkem pěstounské rodiny v zařízeních utratily v měsíci červnu za bydlení a 

dopravu v průměru 29 265 Kč. Pěstounské rodiny se na těchto výdajích podílely 

v průměru částkou 21 612 Kč, zřizovatel přispěl na tyto náklady 9 rodinám, a to 

v průměru 14 500 Kč.  

Mezi další položky, za něž rodiny vydají v průměru nejvíce peněž, patří 

potraviny. Rodiny utratily za potraviny 5 600 Kč až 34 860 Kč, v průměru pak 17 545 

Kč, na jednoho člena domácnosti připadala v průměru částka 2 282 Kč. Dalšími 
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významnými výdaji byly výdaje na volný čas, kde se významně promítl konec školního 

roku a začátek prázdnin. Pěstounské rodiny vydaly na volný čas 1 520 Kč až 59 400 

Kč, na osobu pak připadala v průměru částka 2 326 Kč. Dovolená, tj. tuzemská či 

zahraniční rekreace, dětské tábory apod. se na těchto výdajích podílela přibližně 

z jedné poloviny. 

Zboží a služby osobní potřeby (drogerie, kosmetické služby, klenoty apod.) byly 

součástí měsíčních výdajů všech pěstounských rodin. Rodiny za tyto potřeby utratily 

maximálně 3 517 Kč, s průměrnou částkou 216 Kč na osobu. 

V rozpočtu rodin hrálo roli i stravování mimo domov, tj. v jídelnách, restauracích 

apod. Nějaké výdaje tohoto typu měly všechny rodiny (1 200 Kč až 6 900 Kč), 

v průměru na jednu osobu v domácnosti vydaly rodiny 443 Kč. Podobnou částku 

utratily rodiny i na nákup oděvů či obuvi. 

Nezanedbatelné byly i výdaje na zdravotnictví. Všechny rodiny v měsíci červnu 

koupily léky, 15 rodinám léky předepsal lékař, stejný počet rodin pak koupil léky bez 

lékařského předpisu. Rodiny utratily celkem za léky 200 Kč až 3 053 Kč, s průměrem 

1 160 Kč. Tyto výdaje představovaly v průměru 60 % výdajů rodin na zdravotnictví. 

Mezi významné výdaje z oblasti zdravotnictví patřilo pořízení ortopedických a 

terapeutických pomůcek, a to spíše co se týče výše (maximum 8 000 Kč) než počtu 

rodin (7).  

Výdaje na vzdělávání, vzhledem k měsíci červnu, byly méně četné (9 rodin), 

jejich maximální výše dosáhla 690 Kč na osobu.  

Ve všech pěstounských rodinách se vyskytovaly náklady na telefon, poštovní 

služby, internet a jiné telekomunikační služby. Rodiny utratily za poštu a telekomuni-

kace maximálně 4 500 Kč, s průměrem 2 170 Kč. Platby za telefon, jež uvedly všechny 

rodiny, činily v průměru 75 % uvedených nákladů.  

 Na výdajích rodin se významně podílejí finanční produkty, jako je stavební 

spoření, penzijní připojištění a jiný typ pojištění, ale i splátky hypoték a úvěrů. Na tyto 

produkty vynaložily pěstounské rodiny 1 000 Kč až 39 000 Kč. Nejčastěji platily rodiny 

penzijní připojištění (16 rodin), nějaký typ pojištění jako např. povinné ručení, pojištění 

domácnosti zaplatilo v červnu 13 rodin, stavební spoření mělo 11 rodin, úvěry či 

půjčky splácelo 9 rodin. Hypotéky byly velmi ojedinělé (2 rodiny). Z celkových nákladů 

vynaložených na uvedené finanční produkty představovalo pojištění v průměru 27 %, 

úvěry 25 %, penzijní připojištění a stavební spoření po 20 %.  

 Celkové výdaje pěstounských rodin v zařízeních se v měsíci červnu pohybovaly 

v rozmezí od 23 950 Kč do 173 445 Kč, s průměrným výdajem 83 920 Kč. Přepočteme-

li tyto výdaje na jednoho člena domácnosti, pak průměrný výdaj činil 10 960 Kč 

(minimum 4 263 Kč, maximum 21 142 Kč). Největší měrou zatěžují rodiny výdaje na 

potraviny a bydlení, ve vyšším podílu výdajů na volný čas se projevily platby dovolené. 

K nejméně finančně náročným patří výdaje na ubytování mimo domov, vzdělávání (v 

měsíci červnu), poštu a telekomunikace, relativně nízký je i podíl výdajů na 

zdravotnictví.  
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Graf č. 4.2 Struktura výdajů pěstounských rodin v zařízeních (v %) 

 
 

 

Hodnocení materiální situace pěstounskými rodinami v zařízení 

 Jak bylo uvedeno výše, dávky pěstounské péče, tj. odměna za výkon 

pěstounské péče a dávky pěstounské péče státní sociální podpory, představovaly dvě 

třetiny všech příjmů pěstounských rodin. Podle subjektivního posouzení stačí tyto 

prostředky k zajištění kvalitní výživy dětí. Relativní nedostatek těchto prostředků byl 

pak zmiňován u zajištění ošacení dětí a nákupu školních pomůcek, kde přibližně jedna 

polovina rodin uvedla, že tyto prostředky k jejich nákupu „spíše stačí“ a druhá polovina 

se klonila k názoru „spíše nestačí“. Platba zájmových kroužků a případná terapie či 

spolupráce s odborníky při případných potížích dítěte se umístily na pomyslném třetím 

místě, to znamená, že většina rodin se klonila k názoru, že dané prostředky pěstoun-

ské péče na tyto potřeby nestačí, k vyhraněnému názoru, že „rozhodně nestačí“ se 

klonilo 6 rodin. Mezi potřeby, které je velmi obtížné uspokojit, pak jednoznačně patřily 

aktivity náročnější na vybavení (koupě kola, lyží apod.) a zabezpečení dětí do 

budoucna. Téměř všechny rodiny (15) v tomto směru deklarovaly naprostou nedosta-

tečnost finančních prostředků spojených s pěstounskou péčí. 

 Podobně hodnotily pěstounské rodiny v zařízeních možnosti pokrytí potřeb dětí 

z hlediska celkových příjmů. Určitý posun byl díky celkovým příjmům zaznamenán 

v otázce ošacení dětí a nákupu školních pomůcek, kde se v porovnání s výší dávek na 

pěstounské děti rodiny častěji klonily spíše k pozitivnímu hodnocení. Část těchto 

nákladů tedy rodiny dotují z jiných příjmů než z příjmů určených přímo na pěstounské 

děti. Rodiny dále nacházejí finanční prostředky pro společné rodinné aktivity (výlety, 

kulturu apod.), i když s určitými obtížemi (pro 8 rodin prostředky „spíše stačí“, pro 5 

„spíše nestačí“, pro 4 „rozhodně nestačí“). Poměrně méně často si rodiny mohou 

dopřát zájmové kroužky (prostředky „spíše nestačí“ v 9 rodinách, „rozhodně nestačí“ 

v 4 rodinách) a dovolenou mimo domov (8 rodin, resp. 7 rodin). Za nejméně dostupné 

pak rodiny uváděly aktivity náročnější na vybavení a zabezpečení dětí do budoucna 
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(„rozhodně nestačí“: 11 rodin a 9 rodin). Co se týče zabezpečení dětí do budoucna, je 

zřejmé, podobně jako v otázce ošacení a školních pomůcek, že rodiny vynakládají 

častěji část vlastních příjmů na budoucnost dětí po skončení pěstounské péče.  

 Z pohledu potřeb samotných pěstounů byly nejlépe z hlediska celkových příjmů 

domácnosti hodnoceny možnosti pokrytí jejich zájmových aktivit (7 „spíše stačí“, 7 

„spíše nestačí“) a spolupráce s odborníky (6, resp. 5 rodin). Za problematické pak byly 

označeny možnosti spoření (pro 13 rodin prostředky nepostačují) a dovolená (pro 15 

rodin prostředky nepostačují). Nejvíce se pak pěstouni musí omezovat v aktivitách, jež 

vyžadují náročnější vybavení (pro 10 rodin prostředky „rozhodně nestačí“).  

 Závěrem lze říci, že pěstounské rodiny v zařízeních vycházely podle svého 

posouzení se svým celkovým příjmem obtížně, velké problémy mělo 6 rodin, s menšími 

obtížemi vycházelo s rodinným rozpočtem 9 rodin. Pěstounské rodiny se musí výrazně 

omezovat především ve volnočasových aktivitách a nadstandardních potřebách 

(dovolená, obnova bytového vybavení, drahé oblečení apod.).  

 

 

 

 

 



5. Pěstounská péče na přechodnou dobu 

 

 

 123 

5. Pěstounská péče na přechodnou dobu 

Pěstounskou péči na přechodnou dobu lze řadit mezi relativně nové instituty 

náhradní rodinné péče. Zákonem č. 134/2006 Sb. účinným ode dne 1.6.2006 byl tento 

institut začleněn do zákona o rodině a do zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí. V zásadě jde o rodinnou, individuální formu péče, která by měla být 

nezletilým dětem poskytována po nezbytně nutnou, relativně krátkou dobu v 

domácnostech pěstounů nebo i v zařízeních pro výkon pěstounské péče.  

Zákon o rodině člení předpoklady realizace pěstounské péče na přechodnou 

dobu do tří hlavních skupin. Soud totiž dle zákona 94/1963 Sb., o rodině v platném 

znění může svěřit dítě do tohoto typu pěstounské péče na a) dobu, po kterou nemůže 

rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat, b) dobu, po jejímž uplynutí lze podle § 

68a dát souhlas rodiče s osvojením, nebo c) dobu do pravomocného rozhodnutí soudu 

o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení (§ 68). Důvodem umístění 

nezletilého dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu tedy může být například 

dlouhodobá hospitalizace rodičů v nemocnici či rodič ve výkonu trestu. Dalším 

případem, kdy je vhodné svěřit dítě do přechodné pěstounské péče, je období, než je 

dán rodiči souhlas s osvojením dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům. Tento souhlas 

mohou rodiče dát nejdříve po uplynutí 6 týdnů od narození dítěte. V principu jde tedy 

o zajištění individuální rodinné péče o dítě, které náhle nemůže zůstat ve své rodině, 

ale jeho situace neodpovídá osvojení nebo dlouhodobé pěstounské péči.  

Ač jsou z hlediska základních principů pěstounské péče na přechodnou dobu 

kladeny na pěstouny značné nároky, není nijak dořešen způsob financování této péče. 

Dle doporučení MPSV by se o děti v přechodné pěstounské péči měli starat pečlivě 

vybraní a speciálně vyškolení pěstouni. Pěstouni na přechodnou dobu by měli určitým 

způsobem spolupracovat s biologickými rodiči dítěte na vytváření takových podmínek, 

které umožní navrácení dítěte co nejrychleji zpět do rodiny. Tito pěstouni by také měli 

mít předpoklady pro výchovu dětí krátce po narození a pro zvládání psychických zátěží 

vyplývajících z krátkodobosti této péče. Další předpoklady, které jsou u žadatelů o 

pěstounskou péči na přechodnou dobu nezbytné, vyjmenovává E. Pávková (Pávková 

2003, citováno z Řehulová 2009a): naplněné vlastní rodičovství anebo velmi dobře 

zpracovaný problém bezdětnosti; zkušenosti s výchovou dětí, nejlépe vlastních, příbuz-

ných, nebo alespoň z dlouhodobé volnočasové činnosti; vysoká adaptabilita a frustrační 

tolerance; celková psychická zralost; ochota dál se vzdělávat a spolupracovat se všemi 

zaangažovanými; podpora zbytku rodiny a souznění s přáním dětí, které v ní vyrůstají.  

Přesto však z hlediska finančního zajištění náleží pěstounům i dětem v pře-

chodné pěstounské péči stejné dávky pěstounské péče ze systému státní sociální 

podpory, tedy ve stejném rozsahu jako v ostatních případech svěření dítěte do klasické 

pěstounské péče. Neřeší se zde přitom to, že by tito pěstouni měli být schopni přijmout 

dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu prakticky okamžitě, ze dne na den, což 

často není kompatibilní s ekonomickou aktivitou, kterou by měli vykonávat, neboť za 

dobu, kdy tito pěstouni, resp. žadatelé zařazení do evidence osob vhodných k výkonu 

pěstounské péče na přechodnou dobu, žádné dítě svěřené do pěstounské péče nemají, 

jim nenáleží žádná finanční odměna.  

Toto je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč je pěstounská péče na 

přechodnou dobu v praxi rozšířená zcela minimálně, ač je legislativně upravená již 5. 

rokem. Dalším z důvodů je patrně také doposud přetrvávající dlouhodobé chápání 

pěstounské péče. Jak vysvětluje Lenka Řehulová, mýtus dlouhodobosti pěstounské 

péče má svůj původ v § 2 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění 
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pozdějších předpisů, v němž se uvádí: „Dítě, jehož výchova u rodičů není zajištěna 

z příčin, které budou zřejmě dlouhodobé, může být svěřeno do pěstounské péče jiného 

občana (dále jen pěstoun), jestliže zájem dítěte vyžaduje svěření do takové péče.“ 

(Řehulová 2009b). Ačkoli takováto definice období výkonu pěstounské péče, resp. 

pojem dlouhodobosti se v současné právní úpravě nevyskytuje, je pěstounská péče 

chápána převážně jako dlouhodobé řešení situace dítěte, které nemůže vyrůstat ve své 

biologické rodině, a pro některé pěstouny představuje i alternativu adopce v případech, 

kdy děti nejsou pro skutečnou adopci právně „volné“.  

Ze statistik MPSV vyplývá, že v roce 2009 bylo do pěstounské péče na přechod-

nou dobu umístěno celkem 7 dětí, ve většině krajů ČR přitom tento institut nebyl 

využit vůbec (dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu bylo umístěno pouze 

v hlavním městě Praze, ve Středočeském, Plzeňském a Královéhradeckém kraji). 

Vzhledem k celkovému počtu dětí umístěných toho roku do pěstounské péče (1 568 

dětí v roce 2009) je zastoupení tohoto typu péče opravdu zanedbatelné.  

Tento typ péče je chápán jako jedna z forem profesionalizace pěstounské péče, 

na kterou je kladen důraz mj. v rámci Národního akčního plánu k transformaci a 

sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011, kde je explicitně 

formulován požadavek na rozvinutí současné pěstounské péče, při němž se bude 

stavět na současných kapacitách jak samotných pěstounů, tak sítě odborníků a služeb, 

kteří již v současné době s rodinami pracují (MPSV 2009). Z tohoto důvodu byly do 

výzkumu mezi pěstounskými rodinami zahrnuty také otázky směřující na obeznáme-

nost s touto formou péče, ochotu ji vykonávat a bariéry, které respondenti vzhledem 

k výkonu tohoto typu péče reflektují. 

Z dotázaných nevěděla o existenci možnosti pěstounské péče na přechodnou 

dobu téměř čtvrtina, přitom častěji nejsou obeznámeni pěstouni vykonávající v sou-

časné době příbuzenskou pěstounskou péči (32 %). Další necelá čtvrtina respondentů 

uvedla, že o této možnosti slyšela, nicméně nedisponuje žádnými bližšími informacemi. 

Polovina dotázaných pěstounů pak o této možnosti věděla, přičemž větší obeznáme-

nost vykazovali pěstouni pečující v režimu nepříbuzenské péče (65 %).  

 

Tabulka č. 5.1 Obeznámenost s institutem pěstounské péče na přechodnou 

dobu, dle typu pěstounské péče (v %) 

povědomí o možnosti pěstounské péče na 
přechodnou dobu 

typ pěstounské péče 
celkem 

nepříbuzenská PP příbuzenská PP 

ano, vím 65,3 43,3 52,2 

slyšel/a jsem o této možnosti, ale nemám žádné 
bližší informace 

23,0 24,4 23,9 

ne, nevím 11,7 32,3 23,9 

N  291 427 719 

Pozn.: v tabulce jsou vyznačeny statisticky významné rozdíly, kde hladina významnosti dosahuje alespoň 
0,05. 

 

V úrovni informovanosti o pěstounské péči na přechodnou dobu se odráží také 

úroveň dosaženého vzdělání, neboť největší povědomí o tomto institutu panuje mezi 

vysokoškoláky (65 %), nejméně jsou informovaní lidé s nejnižším vzděláním (tabulka 

č. 5.2). Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1, tyto dvě charakteristiky, tedy nejvyšší dosa-

žené vzdělání a existence příbuzenského vztahu k dětem v pěstounské péči, nejsou 

nezávislé, naopak, vzdělání koreluje s typem pěstounské péče. Obecně tedy pěstouni 
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starající se o děti z příbuzenstva (nejčastěji svá vnoučata) jsou osoby starší a s nižším 

vzděláním, které také častěji doposud neslyšely o možnosti pěstounské péče na 

přechodnou dobu. Naopak, pěstouni pečující o „cizí“, nepříbuzné děti, jsou častěji osoby 

mladší a s vyšší úrovní vzdělání, povědomí o institutu pěstounské péče na přechodnou 

dobu je zde vyšší.  

Tato obeznámenost může také souviset s tím, že pěstouni, kteří z nejrůznějších 

důvodů sami usilovali o možnost pěstounské péče nepříbuznou osobou, prošli 

přípravami pěstounů a byli vedeni mezi žadateli o pěstounskou péči, měli větší přísun 

informací týkajících se pěstounské péče. Dá se také předpokládat, že si sami řadu 

informací o pěstounství zjišťovali ještě před tím, než učinili toto rozhodnutí a řada 

z nich i nadále informace aktivně vyhledává a případně i sdílí s dalšími pěstounskými 

rodinami.  

 

Tabulka č. 5.2 Obeznámenost s institutem pěstounské péče na přechodnou 

dobu, dle vzdělání (v %) 

povědomí o možnosti pěstounské 
péče na přechodnou dobu 

vzdělání 

nedokončené 
základní / 
základní 

vyučen bez maturity 
/ střední bez 

maturity 

střední s 
maturitou vč. 
nástavbového 

vysokoškolské 
vč. VOŠ 

ano, vím 39,5 52,2 54,1 65,1 

slyšel/a jsem o této možnosti, ale 
nemám žádné bližší informace 

23,7 21,5 27,8 20,9 

ne, nevím 36,8 26,3 18,1 14,0 

N 114 247 259 86 

Pozn.: v tabulce jsou vyznačeny statisticky významné rozdíly, kde hladina významnosti dosahuje alespoň 
0,05. 

 

S ohledem na rozdílnou úroveň informovanosti je však velmi zajímavé sledovat 

deklarovanou ochotu stát se pěstounem na přechodnou dobu (tabulka č. 5.3). Tři 

respondenti uvedli, že již v evidenci pěstounů na přechodnou dobu jsou (dva 

vykonávající nepříbuzenskou a jeden vykonávající příbuzenskou pěstounskou péči). 

Mezi ostatními byla ochotná stát se pěstounem na přechodnou dobu více než polovina 

pěstounů (59 %), více než třetina (35 %) to přitom deklarovala s naprostou určitostí. 

31 % z dotázaných by k podobnému kroku ochotných nebylo a každý desátý uvedl, že 

neví.  

Ochotu pečovat v režimu „přechodné doby“ přitom deklaroval i výrazný podíl 

těch, kteří o této možnosti údajně doposud neslyšeli (celkem 53 %; 37 % volilo 

možnost odpovědi „určitě ano“). Je otázkou, zda toto odhodlání skutečně odráží 

potenciál budoucích zájemců o pěstounskou péči na přechodnou dobu, nebo spíše 

vyjadřuje obecně silný pocit empatie a touhy pomáhat, který je u pěstounů 

v porovnání s běžnou populací výrazněji přítomný (viz kapitola 2.3). V dotazníku byla 

totiž pěstounská péče na přechodnou dobu přiblížena pro ty z respondentů, kteří by o 

možnosti nikdy neslyšeli, konkrétním příkladem a sice situací, kdy by byla pěstounská 

péče vykonávána „v rozsahu několika týdnů či měsíců po dobu, kdy rodič ze 

zdravotních důvodů nemůže o dítě pečovat a dítě by jinak muselo do ústavu“. Ti 

z dotázaných, kteří o daném institutu nikdy neslyšeli, tak tedy bez jakékoli reflexe 

reálných podmínek a požadavků spojených s tímto institutem mohli vyjádřit ochotu 

pomoci dětem, dostanou-li se do takovéto či podobné situace. Na druhou stranu část 

osob, neinformovaných o tomto typu péče, o jeho realizaci nejevila zájem, neboť 
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v porovnání s dalšími dvěma skupinami zde bylo častější také jednoznačné odmítnutí 

této možnosti (18 % neinformovaných o této možnosti by rozhodně nebylo ochotno 

v tomto režimu pečovat o dítě). 

Ti z respondentů, kteří uvedli, že o dané možnosti slyšeli, ale nemají o ní žádné 

bližší informace, se pak ve většině případů také klonili k tomu, že by byli ochotni 

vykonávat pěstounskou péči v tomto režimu, častěji však volili „opatrnější“ souhlas 

s podobě odpovědi „spíše ano“.  

  

Tabulka č. 5.3 Ochota stát se pěstounem na přechodnou dobu v závislosti na 

povědomí o této možnosti (v %) 

ochota stát se 
pěstounem na 
přechodnou dobu 

povědomí o možnosti pěstounské péče na přechodnou dobu 

celkem 
ano, vím 

slyšel/a jsem o této možnosti, ale 
nemám žádné bližší informace 

ne, nevím 

určitě ano 35,5 31,0 37,3 34,8 

spíše ano 24,0 31,6 16,0 23,9 

spíše ne 17,8 18,1 17,8 17,8 

určitě ne 12,6 8,8 18,3 13,0 

nevím 10,1 10,5 10,7 10,3 

N  366 171 169 706 

 

Důvody, které by mohly působit na respondenty a jejich rodiny jako bariéry pro 

převzetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, byly formulovány tak, aby 

reflektovaly možné překážky na straně respondenta a jeho rodiny i rovinu subjektiv-

ního vnímání a objektivních podmínek života rodin (materiálního zabezpečení, možnost 

skloubit péči s výdělečnou činností). Uvedeme-li nejprve každý z důvodů samostatně i 

s celou škálou odpovědí od možnosti „není žádnou překážkou“ až po druhý pól hovořící 

o „zcela zásadní překážce“, je patrné, že sedm důvodů z celkových 14 nepředstavuje 

pro více než polovinu odpovídajících vůbec žádnou překážku (graf č. 5.1). Tyto důvody 

jsou seřazeny v horní části grafu a týkají se převážně otázek obtížného sladění zaměst-

nání se studovaným typem péče, otázky nesouhlasu jednotlivých členů domácnosti, 

pochybností o smyslu tohoto typu péče a současných bytových podmínek. Přičteme-li 

k uvedenému pólu ještě respondenty, kteří se k němu přiklonili volbou varianty 2 nebo 

3 na uvedené stupnici, je patrné, že tyto okolnosti by pro velkou většinu respondentů 

při jejich stávající situaci nebyly překážkou k převzetí dítěte do pěstounské péče na 

přechodnou dobu.  

Ve spodní části grafu jsou naopak seřazeny položky, ve kterých nemalý podíl 

pěstounů spatřuje závažnou překážku pro dočasné převzetí dítěte do péče. Poměrně 

silně je zde artikulována obava z citového připoutání všech zúčastněných osob (jak 

svěřeného dítěte k rodině, tak naopak pečovatelů k dítěti) a obtíže finančního rázu. Je 

zde nejen reflexe současné finanční situace domácnosti jakožto překážky přijmout na 

čas další dítě, ale také současných podmínek finančního zajištění péče na přechodnou 

dobu21, které by respondentům v její realizaci často bránily. Pro více než 40 % lidí je 

bariérou také pociťovaná nejistota ohledně délky péče o takto svěřené dítě a 

nedostatek času, sil a energie na péči o další dítě. 

                                                 
21  Zde sice není zcela jasné, co si pod uvedenou bariérou představovaly osoby, které deklarovaly, že o 

tomto typu pěstounské péče nemají informace, pravděpodobně tedy nejsou obeznámeny ani s jejím 
finančním zajištěním. Nicméně uvažujeme-li, že tito respondenti vzali v potaz vlastní zkušenost s 
finančním zabezpečením jejich stávající pěstounské péče, které se od finančního zajištění pěstounské 
péče na přechodnou dobu nijak neliší, lze uvedený výrok takto jednoznačně interpretovat.  
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Krom předem formulovaných důvodů nabídnutých formou výroků uváděli 

někteří respondenti další okolnosti, které pro ně představovaly hlavní důvod, kvůli 

kterému by neměli zájem stát se pěstounem na přechodnou dobu. Mezi tyto důvody 

lze řadit zdravotní důvody, případně vyšší věk respondenta a nemožnost skloubit 

s touto péčí ještě péči o partnera/ku, které vzhledem k věkovému složení souboru 

nejsou nijak překvapující. Dále se mezi hlavní důvody řadila ochota vzít do pěstounské 

péče pouze dítě z příbuzenstva, nedostatek informací o tomto druhu pěstounské péče 

a jeho specifikách či špatné zkušenosti s úřady, případně se samotnou pěstounskou 

péčí. Takto otevřeně formulované důvody však byly uváděny spíše sporadicky a pouze 

zmíněné zdravotní důvody přesahují svojí frekvencí do řádu desítek (N=25). 

  

Graf č. 5.1 Důvody, které by mohly být překážkou výkonu pěstounské péče na 

přechodnou dobu (v %) 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

obava z citového připoutání dítěte k rodině

obava z citového připoutání k dítěti

současná finanční situace domácnosti

současné podmínky finančního zabezpečení této

péče

nejistota ohledně délky trvání této péče

nedostatek času, sil a energie na další dítě

obava z narušení vztahu s ostatními dětmi v rodině

současné bytové podmínky

počet dětí žijících v domácnosti

nesouhlas dětí v domácnosti

nesouhlas partnera

nemožnost skloubit prof. život partnera/ky s péčí

nemožnost skloubit profesní život s touto péčí

pochybnosti o smyslu tohoto typu péče

1  není žádnou překážkou 2 3 4 5 6  je zcela zásadní překážkou

 
 

Při seskupení uvedených důvodů je možné hovořit o čtyřech faktorech, které 

jsou spatřovány jako různě podstatné či velké bariéry pro to, aby dotázaní respondenti 

přijali do péče dítě na přechodnou dobu. Zřejmě největší obavu v případě svěření 

dítěte do péče na přechodnou dobu mají dotázaní z citových vazeb a následné nutnosti 

jejich přetrhání a z celkové nejistoty ohledně doby, kdy by s nimi dítě žilo v domácnosti 

(faktor city a nejistota). Citové důvody představují překážku pro nadpoloviční většinu, 

nejistota pak pro 42 % dotázaných. V hodnocení těchto bariér neshledáváme rozdíly 

mezi příbuzenskou a nepříbuzenskou pěstounskou péčí (tabulka č. 5.4). Obě skupiny 

pěstounů se v průměrném skóru odpovědí kloní k pólu značícímu, že citové důvody by 

byly (zásadní) překážkou při rozhodování o tomto typu péče.  

Druhou skupinou důvodů, které by část pěstounů spíše odrazovaly od pěstoun-

ství na přechodnou dobu, je faktor materiálního zajištění. Nejméně omezující se v této 
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skupině důvodů jeví bytové podmínky, což je v souladu s tím, že pěstounské rodiny ve 

sledovaném výzkumu mají většinou k dispozici dostatek prostor. Výrazněji negativně 

se zde ovšem profiluje finanční zajištění a situace domácnosti, a to především u 

pěstounů v rámci příbuzenské pěstounské péče. Pro ty by uvedené položky ve faktoru 

materiálního zabezpečení představovaly větší bariéru pro přijetí dalšího dítěte na 

přechodnou dobu než pro jedince pečující o nepříbuzné dítě (děti). 

Faktor rodiny a vztahů sdružuje jednak položky týkající se nesouhlasu jednotli-

vých členů domácnosti, tak také počet dětí v domácnosti, obavu z narušení vztahu 

k nim a hodnocení možností přibrat si do výchovy ještě jedno dítě, a to z hlediska času, 

sil i energie pečovatele/pečovatelky. Tyto položky, až na otázku disponibilního času, 

síly a energie na další dítě, nepředstavují pro většinu respondentů výraznou překážku 

pěstounství na přechodnou dobu a také hodnotami průměrných skórů se respondenti 

přiklánějí k „bezproblémovému“ pólu. Celkově problematičtěji spatřují pěstouni pečující 

o děti z příbuzenstva pouze otázku počtu dětí, o které se v současné době starají, a 

nedostatek času, sil a energie na další dítě. Je zde nutné zohledňovat to, že se v prů-

měru jedná o pečovatele starší, často důchodového věku, kteří by sice v řadě případů 

rádi „pomohli“ v případě nutnosti (dle vyjádřené obecné ochoty stát se pěstounem na 

přechodnou dobu), ovšem v realitě by další dítě vzhledem ke svým možnostem spíše 

nepřijali. Ač to nebylo explicitně formulováno příliš často, důležitou okolností u této 

skupiny pěstounů je také příbuzenský vztah k dítěti a často „nevolba“, před kterou byli 

postaveni při selhání péče o děti v rámci jejich širší rodiny (nejčastěji selhání péče 

jejich dětí o vnoučata či nemožnost zajistit tuto péči z objektivních důvodů). Řada 

z těchto pěstounů by o pěstounskou péči jako takovou neusilovala, nebýt nutnosti 

zajistit péči v domácím prostředí pro své příbuzné. Celkově pozitivní postoj k institutu 

pěstounské péče na přechodnou dobu proto nelze přeceňovat v jeho možných reálných 

dopadech. 

Poslední skupinou důvodů, které představují nejmenší bariéru pěstounství na 

přechodnou dobu, je faktor detekující naplnění jedince, a to jak profesní, tak pečova-

telské (otázka smyslu tohoto typu péče). Obtíže při skloubení vlastního profesního 

života či profesního života partnera/partnerky s touto péči spatřuje jako překážku 

zhruba pětina dotázaných. Pro ostatní to překážku nepředstavuje pravděpodobně také 

z toho důvodu, že řada pěstounů a především pěstounek v současné době není 

ekonomicky aktivní (viz kapitola 2.5), především v případě pěstounské péče ze strany 

prarodičů je již řada osob ve starobním či invalidním důchodu.  
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Tabulka č. 5.4 Možné překážky výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, 

dle typu pěstounské péče 

faktory důvody 
překážka 

(%) 

průměrné skóry 

celkem 
nepříbuzenská 

PP 
příbuzenská 

PP 

rodina  
a vztahy 

nesouhlas dětí v domácnosti 23,0 2,2 2,3 2,1 

nesouhlas partnera 24,6 2,3 2,4 2,3 

počet dětí žijících se mnou v domácnosti 29,7 2,6 2,3 2,9 

obava z narušení vztahu s ostatními 
dětmi v rodině 

27,9 2,6 2,6 2,5 

nedostatek času, sil a energie na další 
dítě v rodině 

44,5 3,4 2,9 3,8 

city a 
nejistota 

obava z citového připoutání k dítěti 58,9 3,9 4,0 3,8 

obava z citového připoutání dítěte k naší 
rodině 

62,7 4,0 4,2 3,8 

nejistota ohledně délky trvání této péče 41,7 3,2 3,3 3,2 

materiální 
zajištění 

současná finanční situace naší 
domácnosti 

45,8 3,3 3,0 3,6 

současné podmínky finančního 
zabezpečení této péče 

42,4 3,2 3,0 3,4 

současné bytové podmínky 29,7 2,6 2,3 2,9 

naplnění 
(profesní  
a osobní) 

nemožnost skloubit můj profesní život  
s touto péčí 

22,8 2,1 2,1 2,2 

nemožnost skloubit profesní život 
partnera/ky s touto péčí 

17,3 1,9 1,9 2,0 

pochybnosti o smyslu tohoto typu péče 18,1 2,0 1,9 2,2 

Pozn.: 4 faktory vyextrahované faktorovou analýzou. Průměrné skóre značí průměry odpovědí na otázku 
„Představte si, že byste byl/a nyní požádán/a o převzetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu. 
Které z následujících důvodů by za Vaší stávající situace mohly být překážkou?“ na škále 1 = „uvedený 
důvod pro Vás není žádnou překážkou k přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu“ až 6 = 
„uvedený důvod je zcela zásadní překážkou a dítě byste z tohoto důvodu přijmout nemohli“. Vyznačeny 
signifikantní odlišnosti podle typu pěstounské péče.  

Procentuální podíl uvedený ve sloupci „překážka“ pak sumarizuje podíl lidí, pro který zvolený důvod 
představuje překážku pro přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu (odpovědi nabývají hodnot 
4-6 na uvedené škále). 
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6. Subjektivní reflexe situace pěstounských rodin 

v kvalitativním výzkumu 

6.1 Kazuistiky 

Následující text přináší formou kazuistik výsledky analýzy hloubkových 

rozhovorů vedených se třemi pěstounkami, které reprezentují tři různé typy a 

podmínky výkonu pěstounské péče. Marie se věnuje individuální pěstounské péči. 

Radka vykonává pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče, jehož 

zřizovatelem je obec. Hana stojí v čele neziskové organizace, která je zřizovatelem 

zařízení, v rámci něhož sama pěstounskou péči poskytuje.  

V textu uvedená jména neodpovídají skutečnosti, s ohledem na soukromí 

našich informátorek a jejich blízkých byla změněna. Všechny kazuistiky, jež jsou 

subjektivní reflexí situace pěstounských rodin na základě vlastních zkušenosti a 

názorů, byly uveřejněny s jejich souhlasem. 

 

Marie, individuální pěstounka  

(4 děti – 3 přijaté a 4 biologické) 

Marie a Josef mají čtyři biologické děti. S rodiči z biologických dětí dnes žije už 

jen devatenáctiletá dcera, studentka střední školy. Ostatní děti se již osamostatnily, 

některé dokonce založily své vlastní rodiny. Marie je nyní v domácnosti, protože má 

v pěstounské péči tři děti, pobírá odměnu pěstouna ve zvláštních případech. Manžel 

Josef podniká. Marie a Josef jsou křesťané, i své děti vedly v duchu křesťanských 

zásad. Žijí v rodinném domku na malém městě. Angažují se v místním dění a ve svém 

volném čase se dlouhodobě věnují dětem z nedalekého dětského domova. Všechny 

děti, které mají v pěstounské péči, pocházejí právě z tohoto dětského domova a Marie 

s Josefem je poznali dlouho předtím, než si je vzali do péče. Sourozeneckou dvojici, 

třináctiletého Marka a jedenáctiletou Lucii, znají od jejich přijetí do dětského domova – 

Lucii tehdy bylo 5 let. Marie s Josefem již dříve uvažovali o tom, že by si oba 

sourozence vzali do pěstounské péče, ale neměli pro to bytové podmínky. Když se 

starší děti odstěhovaly, manželům se zdálo, že je v domě prázdno… Biologické děti 

proti pěstounské péči neměly námitky, jen dcera si jako podmínku vymínila, že 

nepřijde o vlastní pokoj. Marek s Lucií jsou v jejich péči již tři roky a Magdalena, 

kamarádka Lucie z dětského domova, necelý rok. Magdalena byla v dětském domově 

od svých šesti let. Pěstouni jí nabídli, aby zvážila, jestli by také nechtěla do jejich 

pěstounské péče. Nabídce předcházela úvaha, není-li už třetí dítě nad možnosti rodiny 

a nenaruší-li její příchod adaptaci sourozenecké dvojice. Magda u nich nejprve na 

zkoušku strávila prázdniny a pak souhlasila.  

Během rozhovoru, který byl s ohledem na téma našeho výzkumu zaměřen na 

ekonomickou situaci pěstounských rodin, Marie uvažuje, jak se liší výdaje jejich rodiny 

na přijaté a biologické děti. Jako první rozdíl spontánně uvádí zvýšené výdaje za jídlo, 

není to dáno jen vyšším počtem dětí v domácnosti, „Kup všem jogurt a vynásob si to 

4, když jim ho dám 3x za týden, tak si to spočítej“, ale i změnou stravovacích návyků 

„vyvařujeme víc – nedovolím si říct, vem si chleba s máslem, jako svým dětem“.  

Důvodem této změny je podle Marie jednak vyšší hodnota, kterou jídlo pro tyto děti 

má, „jídlo je jakýsi stimulant, náhražka, kterou si udělali“ za to, co jim v životě 
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chybělo („Jsem dobře oblečenej, mám jídlo, tak je dobře na světě“), ale i objektivní 

potřeba - Marek přišel vyhublý, bylo třeba ho vykrmit. 

 

Dalším důvodem zvýšení výdajů je, že děti v dětském domově nebyly zvyklé 

šetřit a chovat se úsporně (např. zhasínání zbytečně svítícího světla, topení, voda), „to 

nebylo jejich“ (ve smyslu bezedný „erár“ vs. omezený rodinný rozpočet) – „jako 

v tomto musíš dělat policajta, oni by tam byly půl hodiny v té sprše… oni to nemají 

naučené, je to trapné jim říkat kvůli šetření“. Neznají hodnotu peněz, „pro ně je to 

kapesné, které se hned utratí, zpravidla za jídlo… chipsy“. Marii se zdá, že v důsledku 

výchovného působení, kterého se jim v jejich péči dostává, už je znát rozdíl, „myslí i 

na někoho jiného než na sebe“, a popisuje, jak probíhá „výchova k šetrnosti“, kterou 

na dětech praktikuje: „Tak děcka, kolik toho sníme za den? Oni si to sepsali – jako 

jdeš na záchod, spláchneš a to je tolik vody…, prostě všechno za jeden den, pak to 

vynásobili 30 dny. Tak a tolik nás stojí, děcka, ten obyčejnej život. Není v tom žádná 

oslava, nic zvláštního. Vezmu je do obchodu, a zeptám se, tak kolik jsme platili... 

2000, říká Majda. A co myslíte, na jak dlouho nám to jídlo vydrží? Za víkend je pryč. 

Tak aby se naučili hodnotu peněz.“  

Výchova dětí v pěstounské péči z pohledu Marie stojí velmi mnoho času a tyto 

děti mnohem více než děti biologické potřebují, aby čas na ně byl a aby rodina trávila 

(volný) čas společně  – „aby se učili vztahu… , Marek se v Josefovi vidí, napodobuje 

ho…“. Je rovněž třeba uplatňovat více dohledu a důslednosti, zabývat se jejich 

přípravou do školy „… co neohlídám jako policajt, tak [není]… to ti zabírá prostě čas“. 

Marie si nedokáže představit, že by s přijatými dětmi v této fázi nebyla doma a 

vychovávala je „unavená z práce“, ale ani že by měla v péči více dětí – „…nemůžeš se 

jim věnovat, angažovat se“. Pro ilustraci uvádí, jak je někdy obtížné reagovat na 

potřeby všech svých sedmi dětí, z nichž ty dospělé biologické s ní už nebydlí: „Až 

děcka [přijaté děti] odejdou, zase bych si třeba nějaké vzala… , ale kdybych měla 

všech sedm najednou, to si nedovedu představit…  Je den, kdy nikdo nic nepotřebuje, 

ale je den, kdy potřebují všichni něco, i ti dospělí, a normálně jako máš dost, nemám 

je [dospělé biologické děti] tady doma, ale přece jim [dospělým biologickým dětem] 

neřeknu, teď mám tady tyhle [přijaté děti].” Marie má obavu, že když má rodina velký 

počet dětí v pěstounské péči, pozornost a péče, kterou jim pak vyčerpaní pěstouni 

mohou věnovat, může být v některých případech nakonec dokonce i méně intenzivní, 

než ta, které se dětem může dostat v dětském domově, kde se vychovatelé v rámci 

výchovné skupiny střídají a do práce chodí odpočatí.  

Podle Marie pěstounství obnáší výraznou neuropsychickou zátěž, proto je třeba 

čas od času si dopřát relaxaci, „vydechnutí si“, i to samozřejmě znamená finanční 

výdaje (náš rozhovor probíhal několik dní předtím, než si s manželem měli vyjet do 

hor na víkendový relaxační pobyt, „hlídání“ svěřených dětí slíbily zajistit dospělé 

biologické děti). Co se týče vyrovnávání se s psychickou zátěží pěstounství, Marie se 

domnívá, že zátěžové situace spojené s problémovým chováním přijatých dětí zvládá 

díky zkušenostem s výchovou a pubertou svých vlastních dětí: „Absolutně si nedovedu 

představit, že bych neměla za sebou výchovu svých dětí a setkala se pak s takovými 

všelijakými reakcemi.“ Problémové chování přijatých dětí by jinak měla tendenci 

svádět na geny. Marie v této souvislosti hovořila i o vděku, který pěstoun ‚po tom 

všem, co pro děti dělá‘ racionálně od dětí očekávat nechce, ale přesto nakonec zjistí, 

že se takové očekávání v jeho podvědomí svým způsobem stejně skrývá: „i když 
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neočekáváš nic, ale v pozadí ho mírně máš, takže když přijde taková pecka22, tak tě to 

víc vezme – žes zklamal.“ 

Pokud jde o příjmy domácnosti z pěstounských dávek, vedle Mariiny odměny 

pěstouna ve zvláštních případech děti pobírají příspěvky na úhradu potřeb. Biologičtí 

rodiče se na výživě dětí nijak nepodílejí. Matka Lucie a Marka žije nedaleko, o děti ale 

nejeví žádný zájem, více než sedm let je neviděla. Děti k ní nemají citový vztah. Otec 

byl dlouhodobě ve výkonu trestu, nyní žije v jiném, vzdáleném městě. V době výkonu 

trestu s ním pěstounská rodina udržovala kontakty, otec si našel přítelkyni, hovořil o 

tom, že si děti vezme zpět do své péče… Jeho sliby a plány nebyly ukotvené v realitě. 

Po propuštění z výkonu trestu několikrát slíbil dětem návštěvu, nakonec nikdy 

nedorazil. Magdaleny otec žije, matka zemřela. Magda pobírá sirotčí důchod (po 

matce) – pěstouni jej chtěli ukládat na její vkladní knížku, jako to dělal dětský domov. 

Nicméně o výši sirotčího důchodu se Magdě snížila dávka SSP příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte, takže si to nemohou dovolit. Jakmile se rozhodne ve věci poručnictví 

Magdaleny, o něž mají zažádáno, budou pokračovat ve stavebním spoření (700 Kč 

měsíčně), které jí založil DD. Obávají se, že by se k Magdaleniným úsporám mohl 

dostat její otec, takže vyčkávají rozhodnutí soudu. Dalším důvodem, proč zažádali o 

poručnictví, je, že Magdalena byla v dětském domově zvyklá hradit své případné 

nadstandardní výdaje z úspor na vkladní knížce. Po odchodu z dětského domova k nim 

však nemá přístup. 

Na případě Magdaleny Marie dokládá svůj názor, že děti v ústavní péči jsou 

státem materiálně lépe zabezpečeny než děti v pěstounské péči. Z čistě materiálního 

hlediska Magda na přechodu do pěstounské péče finančně tratila, kdyby zůstala 

v dětském domově, její finanční zajištění, až dosáhne dospělosti a bude se muset 

osamostatnit, by bylo lepší. Snížení příspěvku na úhradu potřeb o částku odpovídající 

sirotčímu důchodu považuje za nespravedlivé: „Ona už je tak jako tak znevýhodněna 

v životě“. Materiální zabezpečení dětí v ústavní péči je z jejího pohledu vyšší, než je v 

rozsahu pěstounských dávek a v možnostech běžné pěstounské rodiny. Děti byly 

z ústavu zvyklé na mnohem vyšší životní standard (pobyty u moře, vánoční dárky, 

značkové oblečení). Není např. reálné, aby se Marie s Josefem a všemi přijatými dětmi 

vypravili na společnou zahraniční dovolenou. Nejenže stát na děti v ústavní péči 

vynakládá více než na děti v náhradní rodinné péči, dětské domovy mají možnost 

přilepšit dětem ze sponzorských darů, k nimž mají snazší přístup. Marie se domnívá, 

že z tohoto hlediska i zařízení pro výkon pěstounské péče prostřednictvím svého 

zřizovatele možná mohou snáze dosáhnout na sponzorské dary. Ví o tom, že existují 

nadace, které pěstounským rodinám přispívají na přestavbu bytu, vzdělání dětí, ale 

sama si nedokáže představit, že by jako rodina žádali o sponzorské dary třeba na 

vánoční dárky, sportovní vybavení pro děti apod. – styděla by se. Pokud jde o Vánoce, 

jelikož jsou početná rodina, dětem se ode všech jejích členů nakonec vždycky sejde 

tolik dárků, že jsou spokojené, přestože pěstouni sami za ně nemohou příliš utratit. 

Marie s Josefem si myslí, že není možné z pěstounských dávek zajistit přijatým 

dětem standard, o němž se domnívají, že dnes v běžných rodinách panuje: každé dítě 

vlastní počítač, mobilní telefon...  Lucii a Markovi mobily z principu nepořídili, 

Magdalena ho měla, kredit jí nicméně ze zásady nedobíjejí – „já nemám na to, abych 

jim každý měsíc dobíjela byť jen 200 Kč a oni by ho okamžitě, okamžitě provolali, 

protože vůbec nemají míru“. Jejich potřeby z velké části hradí z vlastních příjmů. 

Přesto je mnohem více než omezené možnosti jejich současného standardu trápí 

zajištění budoucnosti přijatých dětí, a to více než cokoli jiného. 

                                                 
22  SMS zpráva od Magdaleny: „Teto, jde to nějak zařídit, abych mohla zpátky do domova? Já už u vás být 

nechci.“ (Reakce na banální zákaz, za níž se Magda ještě tentýž den omluvila, „že to byl úlet“) 
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Děti se neučí tak, že by s jejich prospěchem bylo možno považovat za 

samozřejmé, že budou přijaty na střední školy. Pěstouni kladou důraz na zlepšování 

školních výsledků, aby se děti na střední školy dostaly a vyhnuly se učebnímu oboru – 

nechtějí, „aby tam pochytaly to špatné, co třeba ještě neumí“. Marka směřují na 

střední soukromou školu v sousedním městě (škola má nižší požadavky, tudíž je vyšší 

šance, že se na ni dostane a udrží; stejným oborem se zabývá Josef, Marek mu rád 

pomáhá v práci, baví ho to – perspektivně by ho Josef jednou možná mohl i 

zaměstnat), nicméně na této škole se hradí školné, „to by člověk jen z té dávky 

neutáhl“. 

Pokud jde o vzdálenější budoucnost dětí, která nastane, až přijde čas, aby se 

osamostatnily, klade si Marie otázku, „Jsem já povinna se o ně postarat, pomoct jim 

nebo kdo je povinen?“ Z právního hlediska je to jasné, s Josefem vědí, že vůči dětem 

nemají vyživovací povinnost a pěstounská péče končí zletilostí dětí. Jiné je to ale 

z hlediska jejich citů… Na dětech jim záleží a obávají se, že pokud půjdou do 

chráněného bydlení, domů na půl cesty, ubytoven apod., budou se pořád pohybovat 

mezi lidmi, kteří svůj život nezvládají (stejně jako jejich biologičtí rodiče), a snadno 

sklouznou, přesto všechno, co už se v pěstounské péči do života naučili. Nechtějí, aby 

děti uvízly v síti sociálních služeb, chtějí, aby žily běžný život. Proto koupili menší byt 

jako rezervu pro Lucii a Marka („ale na to mi nikdo nikdy nepřispěje“), na byt pro 

Magdalenu jim už nezbývá, bude si muset vystačit se stavebním spořením a úsporami 

na vkladní knížce. Marie s Josefem si uvědomují, že tím, že berou úlohu zajistit děti do 

budoucna na sebe, „šidí“ své biologické děti – ani jednomu ze svých dospělých dětí 

s životním startem nepomohli, všechny se o sebe postarali sami. 

Pokud jde o současný systém zajištění pěstounské péče, výše odměny 

pěstouna ve zvláštních případech je z pohledu Marie a Josefa celkem dostačující, ale 

s výší příspěvků na úhradu potřeb dětí spokojeni nejsou, na úhradu jejich reálných 

potřeb rozhodně nestačí. Kde však stát z jejich pohledu naprosto selhává, je zajištění 

těchto dětí po ukončení pěstounské péče.  

Výkon pěstounské péče rovněž komplikuje nedostatek kvalitních podpůrných 

služeb – Marie s Josefem neřeší žádné závažné problémy s chováním dětí, ale 

postrádají právní a sociálně-právní poradenství. Ve svém okolí nemají spolehlivý zdroj 

informací, na který by se v těchto záležitostech souvisejících s pěstounskou péčí mohli 

obrátit. Není jím ani místně příslušný úřad s rozšířenou působností. Ten jim 

zkomplikoval situaci při převzetí Magdaleny do jejich péče z neznalosti příslušných 

předpisů týkajících se předpěstounské péče. Pěstouni dostali z úřadu mylnou 

informaci, že nejprve musí mít Magdalenu tři měsíce doma na návštěvě na vlastní 

náklady, teprve potom mohou požádat soud o její svěření do pěstounské péče (toto 

platí v případě osvojení, ne PP). Na rozhodnutí soudu se čekalo další tři měsíce, 

Magdalena byla po celou dobu v rodině „jen na návštěvě“, tzn. že za ni neměli nárok 

na žádné dávky, zatímco dětský domov čerpal dotaci od státu a přídavky na děti, jako 

kdyby v ústavu dále pobývala. Za tento půl rok tak rodina na pěstounských dávkách 

tratila 50-60 000 Kč, a Marie započtení šesti měsíců pro účely důchodového pojištění. 
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Radka, pěstounka v zařízení pro výkon pěstounské péče  

(6 dětí – 3 přijaté a 3 biologické) 

 

Radka a Jiří se náhradními rodiči stali před šesti lety. Když přijali rok a půl starého 

Tomáška, měli dvě vlastní děti, dnes již patnáctiletá dcera tehdy chodila do druhé třídy 

a syn, kterému je dvanáct let, do mateřské školky.  

„R: A dostali jsme se k tomu z pocitu, z pocitu přebytku hojnosti, 
nadměrného bohatství a štěstí na tomto světě. (smích)  
T: Jste se chtěli rozdělit?  
R: No.“ 

Po pozitivních zkušenostech se začleněním Tomáška do vlastní rodiny a účinku, 

který na něj jejich péče měla, se Radka s Jiřím rozhodli požádat ještě o další dítě do 

pěstounské péče.  

 „Přišel z kojeneckého ústavu. Jo. Od narození tam byl, takže nikdy tam 
nebyla biologická rodina ve hře. A on jako pak, on rozkvetl během půl roku, 
to bylo takové jako růže úplně, fakt byly to strašný jako pokroky, jak byl 

takový sladký, malinký, takový krásný, hnědooký klučina. A jako fakt bylo 
vidět, jak mu to jde ku prospěchu celé. A bylo to takové bezproblémové 
všechno, děcka ho milovaly a všechno takové idylické, fakt úplně idylické. 
Takové čítankové. A vlastně možná jako pod vlivem toho jsme si říkali: „Tak 
ještě jeden se k nám vejde do toho třípokojáku…“ 

O tom, že pěstounskou péči začali poskytovat v rámci zařízení pro výkon PP, 

rozhodla nabídka místního OSPOD, sami o existenci této možnosti neměli tušení. 

Nabídka přišla právě v okamžiku, kdy se s ohledem na očekávaný příchod druhého 

dítěte do pěstounské péče snažili získat pro rozrůstající se rodinu pohodlnější bydlení. 

 
„I když jsme měli teda jednoho Tomáška a měli jsme žádost teda jakoby na 
dalšího, na další dítě, to znamená jakoby na to čtvrté celkově v tom počtu, 
tak cirka tak 4 děti v tom třípokojáku a ještě ten věkový rozdíl takový, to 
není úplně jako ideální, tak jsme se, jako začali jsme hledat nějaké jiné 
bydlení, jako nejlépe rodinný domeček někde v okolí [město]. A to bylo taky 
takové zvláštní… Už jsme měli i vyhlídnutý domeček… A jako ze dne na den z 

toho úplně sešlo a druhý den hned na to, co z toho sešlo, což bylo takový 
jako trošku zklamání, tak nám volali z odboru sociální péče, ta naše sociální 
pracovnice, jestli bysme náhodou nechtěli zkusit zařízení. A my jsme fakt byli 
takový, že my jsme ani nevěděli, že nějaké zařízení existuje... Takže jsme se 
nějak potom sešli a trošku jsme o tom vykládali, ale tak lehce, tak jsme 

říkali: „Tak to je super.“ Prostě nám to přišlo takové nějaké jako, takové 
nahrání nějaké příležitosti jako, že si člověk řekl: „Proč ne? Jako je nám to 

někde vnitřně blízké, tak jako, že jo.“ Takže takhle jsme se k tomu dostali jak 
slepý k houslím v podstatě.“ 

Tomášovi, prvnímu dítěti, které přijali do péče, je dnes sedm a půl let. 

V pěstounské péči Radka s Jiřím mají nyní ještě další dvě děti - sedmiletého Martina a 

necelé čtyři roky starého Pavla. Nejmladší dítě v rodině je tří a půlletá biologická 

dcerka. Žijí v rodinném domku, jenž pro účely ZVPP vybudovalo město, které je 

zřizovatelem sítě zařízení tohoto typu. Všechny domky, v nichž sídlí ostatní zařízení, 

jsou rozmístěny po městě, nestojí tedy pohromadě. S dalšími maminkami ze zařízení 

se vídá na akcích pořádaných zřizovatelem, s některými na základě vzájemných 

osobních sympatií udržuje intenzivnější kontakty a vztahy. Z odborných podpůrných 

aktivit, které zastřešuje zřizovatel, Radka využívá semináře zaměřené na problematiku 

NRP a rodičovské skupiny. 
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 „Ta naše sociální pracovnice, strašně bezvadná ženská, tak nás vždycky 
svolá jednou za čas, takže se tady zase spolu sejdeme. A míváme i takové 
vzdělávání společné nějaké, ... takže býváme spolu. A jako i tam jsou jako i 

osobní jako vazby, že jsme si některá z nich vždycky tak padly do oka. 

Takové příjemné.“ 

Měsíční příjmy jejich domácnosti tvoří manželův pracovní příjem, rodičovský 

příspěvek, který Radka pobírá při péči o nejmladší dceru, odměna pěstouna, příspěvky 

na úhradu potřeb dětí v PP a přídavky na děti. Jiří „jako zahradník, údržbář nebo 

správce zařízení“ dostává ještě odměnu cca 1500 Kč na základě smlouvy se 

zřizovatelem. V rodině mají dvě auta - malé „do města“ a rodinné, s využitím 

příspěvku na zakoupení motorového vozidla před časem pořídili devítimístný vůz. 

Náklady na provoz domácnosti proplácí zřizovatel v souladu se zákonem. Pokud jde o 

opravy domácích spotřebičů a elektroniky, u přístrojů, které jsou ve vlastnictví 

zřizovatele jako součást vybavení zařízení, jejich úhradu zajišťuje zřizovatel, opravy 

přístrojů, které patří pěstounům, si hradí sami. Vedle toho mohou ročně čerpat 

příspěvek na vybavení domácnosti ve výši 20 000 Kč. 

 „A jinak vlastně ještě my máme, to jsem zapomněla, vlastně máme každý 
rok nárok nějakou částku vyčerpat, já myslím, že to je kolem 20 tisíc, do 20 
tisíc nějak, na takové zařizování toho domu. Takže třeba, já nevím, postele, 

lůžkoviny, zařízení do kuchyně, já nevím, kdybych chtěla asi nějakou, já 
nevím co, co bych chtěla. (smích) Teď mě nenapadá, co bych chtěla. No, tak 
jako myslím, že 20 tisíc, že tam je. Vysavač, kdybysme chtěli nový třeba 
nebo na takové věci, že můžeme si to nechat proplatit vlastně. Jo? Nebo když 
jsme malovali pokojíčky, nabarevno, tak jsme si barvy nechávali třeba 

proplatit.“ 

Radka nepociťuje, že by jako pěstounská rodina měli nějaké specifické výdaje 

ve srovnání s běžnými velkými rodinami - děti jsou zdravé a zatím poměrně malé. Jen 

u Tomáška se před rokem začaly projevovat obtíže psychického rázu, které začali řešit 

s odborníky. Poblíž místa bydliště se nepodařilo najít psychologa, který by mu uměl 

účinně pomoci („… takového psychologa, kdybych potřebovala já řešit svoje věci, 

poradit nebo i možná s biologickými dětmi, tak jako by se to dalo, ale tady v tomhle, 

… jako že nám to v podstatě nepomohlo nijak.“), proto Radka a Jiří každých čtrnáct 

dní dojíždí s Tomášem do poradenského centra zaměřeného na náhradní rodinnou péči 

vzdáleného přes 300 km, kde poskytované odborné poradenství a podpora přináší 

výsledky. Výdaje na dopravu jim proplácí zřizovatel.  

Výši odměny pěstouna, kterou pobírá, ale i ostatních pěstounských dávek 

v kontextu všech finančních výhod výkonu PP v rámci zařízení, Radka hodnotí velmi 

dobře. Míra finančního zajištění výkonu pěstounské péče v zařízení ji na počátku 

příjemně překvapila, sama původně očekávala spíše symbolickou odměnu. 

 „To já jsem vůbec nečekala. Já jsem čekala jako, že to bude nějaká 
symbolická odměna třeba, nějakých tři tisíce, tak to jako to bylo hrozně jako 

příjemné, jako najednou takovou pálku, to jsem v životě neměla tolik peněz. 
Tak to bylo jako takové příjemné překvapení. My jsme se ani neptali jako, 
fakt nám to bylo tenkrát jedno úplně.“ 

Radčino subjektivní hodnocení současné životní úrovně rodiny se do značné 

míry odvíjí od hodnot, které jako rodina vyznávají, a skromného, nenáročného 

životního stylu. I když, jak si Radka všímá u svých dětí, přijaté děti mají větší potřebu 

věcí než biologické. Radka tomu rozumí tak, že jde o kompenzaci jejich zranění na 

duši. 

 „T: A vyjde vám třeba, jako že si můžete vyjet sami na dovolenou nebo 

společně...  
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R: Ne. (smích) Tak jo, jako na dovolenou tady někde jo, určitě jo. Ale jako že 
bysme někde letěli nebo... určitě ne někam do zahraničí, to asi ne. Ale asi 
nemáme potřebu jako, nemáme pocit, jako že bysme někam jeli, že bysme 
byli šťastnější, než kdybysme jeli na dovolenou někde tady.  

T: Jasně. A vypravíte se teda třeba během léta na dovolenou tady?  

R: No, tím, že to u nás bylo takové divoké a že děti byly malé, tak my jsme 
jako, my jsme strašně vychutnávali to, že máme barák se zahradou a my 
jsme maximálně využili zahradu. A spíš se taky jezdilo na nějaké takové 
krátké jednodenní výlety. Jako starší děti, ty už si potom dělaly svůj 
program, že už měly potřebu, třeba ta dcera, že už byla někde na koních 
týden a tak. Ale jako nikdo z těch menších jako dětí nemá tuhletu potřebu jet 

někde na tábor. Oni jsou tak jako spokojený doma...“  

„Možná mají potřebu víc věcí mít jakoby než naše biologické děti… Našim 
biologickým dětem jako víc stačí, jim stačilo být s náma. A tyhle děti asi mají 
víc potřebu ještě té hmoty nějak, jako že může to mít (...) jako že… má 
pocit, že když bude mít jako nové věci, tak že bude spokojenější. Tak toto 
možná je... Ta hmota je pro ně asi jakousi větší jistotou.“  

 

Nejmladší děti jsou velmi malé, proto Radka zatím ještě ani neuvažuje o tom, 

že by začala chodit do zaměstnání. Až děti povyrostou, ráda by pracovala alespoň na 

snížený úvazek, v době jejich vyučování. Zákon i smlouva se zřizovatelem souběh 

výdělečné činnosti a výkonu pěstounské péče v zařízení umožňují (kromě 

podnikatelské činnosti s využitím objektu). Věří, že to bude dobré pro ni i pro děti. 

Zatím je však její prioritou být jim k dispozici doma a moci se jim plně věnovat. 

 „R: … tak kdyby ty nejmenší děti třeba měly tak 8, 9. Od nějaké té třetí třídy 

možná. No, ale asi, možná, že to je jinak, to je taková představa. Ale určitě 
ten mladší školní věk ještě ne, to bych si tak ještě nechala. To bych ještě 
hlídala asi nějakou svojí vytíženost. (…) Já jsem to měla i fakt u těch 
biologických dětí, jako že jsem měla pocit, že to tak jako je dobře, nebo že to 
tak je normální. Že jsem fakt někdy měla, to už jsme měli ty dvě děti a měli 
jsme pocit jako, že u nich skončíme, tak jsem to tak někde měla vevnitř, jako 
že dokud děti budou fakt tak do té první, druhé třídy, že bych ráda s nima 

byla doma. A u těchhle dětí jako kor.“  

Radka je na základě svých zkušeností přesvědčená, že je důležité, aby po 

přijetí dítěte do pěstounské rodiny jeden z náhradních rodičů na určitý čas zůstal doma 

a intenzivně s nimi byl. Cítí, že ve srovnání s biologickými přijaté děti potřebují ještě 

mnohem více pozornosti a „cílenější péči“. 

 

„… spíš já mám pocit, že... jako že jim chci dát jakoby víc pozornosti nebo ne 
že ani víc pozornosti, spíš takové možná intenzivnější... něco víc než jenom, 
že se tam budu někde plácat po baráku. Jo? Že takové možná nějaké 

cílenější péče nebo nevím, jak to nazvat přesněji.“  

To je i důvod proč nepovažuje za vhodné, aby pěstouni do náhradní rodinné 

péče přijímali větší počet dětí. Má za to, že jim pak nelze dát tolik pozornosti a 

specifické péče, kolik potřebují. 

 „… spíš vnímáme jako potřebu, jako fakt co jsme jako netušili, že ty děti 
opravdu potřebují specifickou péči a že i když jsou dva, tak je toho jakoby 
nad hlavu. I když to jako nevypadá, tak... a když to člověk jakoby fakt chce 
dělat jako tak nějak, ať ty děti jako, ať jim to nějak pomůže, nejenom, že jim 

uvaří, obleče a že je „poňuhňá“, pomazlí, ale jako aby měly fakt jako něco 
ještě víc, tak to zabere docela hodně času. Tý pozornosti a tak.“  



6. Subjektivní reflexe situace pěstounských rodin v kvalitativním výzkumu 

 

 

 137 

 „ale tam jsou děti, které mají opravdu specifické problémy, i když nejsou 
třeba viditelné a nevypadají jako problémy, tak stejně mají a někde to tam 
je.“ 

Po zkušenostech s přijatými dětmi ve své rodině a na základě informací, jež se 

jí dostávají v souvislosti s terapií Tomáše a účastí na odborných seminářích, dospěla 

k přesvědčení o nutnosti intenzivní individuální práce s přijatými dětmi a začala 

rozlišovat mezi „rodičovstvím“ a „terapeutickým rodičovstvím“, respektive že přijatým 

dětem většinou nestačí „jen“ projevovat lásku a poskytovat běžnou péči jako u 

vlastních dětí.  

„…fakt teprve teďko, možná loňský rok, to znamená, když ten Tomášek, ten 

první měl plus mínus 7 roků, tak fakt jako se začalo objevovat, jak on to má 
v uvozovkách jako těžké v životě, … jako že nestačí jenom to, že ho máme 

rádi a že se máme spolu strašně hezky, ale jako že je potřeba víc jako, jo? Já 
už teďko použiju ten odborný výraz, který mám, jako to terapeutické 
rodičovství nebo něco takového. Ale jako fakt, my jsme si vyzkoušeli, že fakt 
rodič jak se snaží a dává a furt jako mám pocit, že to je málo, nebo že někde 
něco chybí, nebo že něco neví a měl by vědět. (…) …já jsem strašně vděčná 
za všechny ty informace, protože jako najednou to zapadá. Jako to všechno, 
co jsem nevěděla a co jsem potřebovala vědět. A teďko i vnímám jako takhle 

malinké krůčky, jako že fakt jsme byli schopný se hnout někde z místa s tím 
Tomíkem, prostě s tím jeho třeba nějakým traumatem nebo co on má.“  

„Ono to je asi jako strašně silný slovo - starosti. Spíš člověk jako vidí, jako že 
on sám v sobě jako něco řeší, takovou bolest nějakou a člověk na to nemá 
žádný flastr. Jo? Že to není asi jako nějaká starost, něco jako že by, já 

nevím, jako kradl, vraždil, že by to bylo až v takovým nějakým extrému. 

Prozatím. Jo? To je otázka, co by to udělalo časem. Ale spíš je to na té úrovni 
nějakého fakt takového vnitřního napětí nebo něco tam je takového 
nevyřešeného, bolavého.“  

Přínos navázané odborné spolupráce Radka nepociťuje jen ve vztahu 

k Tomáškovi, ale i s ohledem na ostatní přijaté děti. Nyní dokáže přečíst jejich 

problematické chování, porozumět mu a adekvátněji na ně reagovat. 

„Já sama to vnímám jako posun jako i ve vztahu k těm dětem, že najednou 
člověk tomu rozumí a nemusí se tím nechat převálcovat. Protože někdy to je 
fakt jako těžké. Že to je fakt jako 24 hodin nějaké, třeba když jsou nějaké 
výkyvy emociální těch dětí nebo tak, že to je fakt někdy těžko ustát. A 
najednou, když tomu člověk jako rozumí, jako proč to tak je, a že to má i 

řešení, no tak to je úplně ideální.“  

Na základě zkušeností vlastních i pěstounů ze svého okolí se Radka domnívá, 

že pěstounská péče často selhává kvůli nepřipravenosti pěstounů na realitu 

pěstounství, jež neodpovídá jejich očekáváním, ale zejména proto, že pěstouni 

většinou nemají k dispozici kvalitní odbornou podporu, poradce, který by je úskalími 

pěstounské péče provázel. Problém současné praxe však není jen v obtížné 

dostupnosti této služby, ale i v tom, že o jejím možném přínosu mnohdy sami 

pěstouni ani nevědí, a proto ji včas nevyhledají. 

 
„… jako fakt někoho, kdo takhle jako intenzivně jako člověka v tom provádí a 
jako ho člověk vnímá, že ho má na své straně a může mu říct jako všechno, 
co prožívá a všechny svoje strachy a zklamání a bolesti a selhání. A někam 
ho posune nebo mu nějak nastaví zrcadlo nebo mu i poradí, kudy kam. To mi 

příde jako strašně důležité. A to mám pocit, jako že to není asi. Nebo že lidi 
vůbec neví jako, že by mohli mít někoho, nebo že by měli někoho hledat, že 

jo?“  
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Radka se domnívá, že rodinu by měl při pěstounské péči provázet vyškolený a 

v problematice NRP zkušený dětský psycholog, nevěří, že tuto roli může zastávat 

sociální pracovnice OSPOD, byť spolupráci s „tou jejich“ hodnotí jako velmi dobrou. 

 „T: A dokážete si představit, že by to třeba dělala ta sociální pracovnice z 
toho úřadu?  

R: To asi ne.  

T: To ne? A v čem to je, jako že ta to bejt nemůže?  

R: Tak já myslím, že to je úplně jiná práce, jo? Že fakt ten dětský psycholog 

je, no, asi to nejde. Jako vím, že ta naše sociální pracovnice, jako je 

bezvadná sociální pracovnice, na kterou se můžu obrátit, cokoliv a já s ní 
sdílím v podstatě, ona se zajímá i o ty děti. A je to po té, fakt po té sociální 
je... ona se ptá na finance, jestli něco nepotřebujeme. Fakt je to o takovém 
tom jiném servisu, jo? Ale co se týče té psychologie těch dětí nebo to, co oni 
prožívají, tak je to fakt úplně jiná rovina. To jako... To je jak kdybych chtěla 
po lékaři, aby mi šil boty, jo? Že mi to příde jako úplně něco jiného.“  

O budoucnosti svých přijatých dětí Radka raději nepřemýšlí, nedokáže 

odhadnout, jak ji jejich minulost a zranění, která si z ní životem nesou, mohou 

ovlivnit. Přála by si, aby se se svou zátěží dokázaly vypořádat, a stali se z nich zralí, 

za sebe zodpovědní lidé. Každopádně by pro ně chtěla být „pevným bodem“, kam se 

budou moci obrátit, bez ohledu na to, jaký život právě povedou. 

 „T: Přemýšlíte někdy o jejich budoucnosti, jak se budou vyvíjet nebo jak to 
bude fungovat?  

R: Radši ne. Ne. Já si říkám, že to je fakt... nepřemýšlíme, spíš jako že si 
říkám, jako že to, že jsou v rodině, není jako záruka ničeho, jako že by to 

bylo pro ně lepší, než kdyby byly v děcáku. Jako určitě, možná je tam jako 
větší šance, že třeba, že si oni sami budou umět srovnat něco víc, než kdyby 
byly v děcáku... Ale já nevím, vůbec nedokážu odhadnout, jako co všechno 
tyhle děti s tímhle hendikepem v podstatě, když to takhle řeknu, jak se to 
promítne do toho jejich dalšího života, jako jak se s tím oni srovnají v životě. 
Jo? My jsme se zrovna nedávno... s mamkou jsme se mojí o tom bavily. Tak 

ona se nějak, zrovna nějak podobně se na to ptala. Jo, ona to formulovala 
jako, že jestli je chci někam potáhnout nebo něco. Já jsem jí říkala, jako že 
mám pocit, že to ani nejde je někde jakoby potáhnout a jako že nemám ty 
ambice je měnit... , ale jenom fakt jako být, jako být něco stálého pro 
ně bez ohledu na to, co příde v jejich životě. Jakoby nějaký ten pevný 
bod, kde se budou moct vracet a kde se budou cítit oni sami bezpečně 
bez ohledu na to, co budou dělat nebo co budou žít zrovna. No. Nevím, 

fakt nevím. Pro mě jako takový cíl a sen, jako co bych chtěla jako, aby 
byli takový zralí lidi, jako aby ta jejich minulost nebo to, čím prošli, 
aby v podstatě je než že posilnila, to je možná už příliš tak silné, ale jako 
aby se s tím dokázali srovnat…  , aby se uměli postavit sami za sebe 
a...  

T: Aby to, co je nezabilo, aby je to posílilo.  

R: Přesně tak. No. Takový zodpovědní lidi sami za sebe, aby to neshazovali 

svou vinu na někoho, že někdy někde někdo, ale aby se s tím dokázali 
porvat. Ale to je strašně těžké.“  

S tím souvisí i Radky a Jiřího plány do jejich vlastní budoucnosti. Původní byt 

po přestěhování do zařízení prodali. V zařízení mohou podle smlouvy setrvat, pouze 

pokud budou mít v pěstounské péči alespoň tři děti. Počet přijatých dětí nechtějí 

navyšovat jen kvůli zajištění vlastního bydlení. Až se děti začnou osamostatňovat a jim 
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doma zůstanou „nějaké“ tři děti (biologické či přijaté), chtěli by si pořídit vlastní 

domeček, jenž by sloužil i jako zázemí všem jejich dětem, které to budou potřebovat. 

„Jako co je náš sen, co bysme chtěli, tak jako určitě zase asi do domečku 
nejradši někam. A asi z toho důvodu, jako že si třeba říkáme jako, tak člověk 
si tak říká: „Jako co ty děti jako, jak oni se, jak dlouho budou potřebovat, i 
když už budou velký a soběstačný, tak...“ Nechci to nazvat Dům na půl cesty, 
ale něco takového jako, tak furt někde mít jako nějakou oporu, což jako v 
tom... jako nechce se mi do paneláku, do bytu. My bysme jako rádi někde 
nějaký domeček. Jako s tím možná, protože vlastně to zařízení musíme 

opustit, když už nebudeme mít, když budeme mít méně než tři děti, tak už 
tam nemáme co dělat. Tak jako asi taky nechci jenom jako za tu cenu, že 

budu někde tady bydlet v baráku, jako mít pořád nějaké děti. Jo? Takže i 
kdyby nám zůstaly tři nějaké děti, tak třeba potom odejít někde s nima.“  

Spoření žádnému z dětí nezřídili. S ohledem na vývoj ekonomiky státu 

k tomuto produktu nemají důvěru. Děti jsou zatím malé, Radka s Jiřím by si nemohli 

dovolit víc, než ukládat jim malé částky. Mají obavu, že než děti dospějí, naspořená 

částka již nebude mít hodnotu.   

 
„R: …nám příde jako v současné době takové, jako že jestli to má vůbec jako 
smysl tady jako něco spořit. Že nám to příde takové ještě jako jakési podivné 
jako, no. Nevím.  

T: Jo. A podivný jako z toho důvodu, že jsou ještě malí nebo že nevíte, jak to 
dopadne s nima nebo jak?  

R: Spíš vůbec, jako jak se bude vyvíjet vůbec jako trh a ekonomika v tomto 
státě. Jako připadá mi to trošku jako neperspektivní jako v uvozovkách. Jako 

tím, že jim je sedm a teďko já jim budu spořit po tisícovce měsíčně, tak... 
Jakou hodnotu, když já jim dám za deset roků, i kdybych jim z toho 150 tisíc 
naspořila někde, tak jako že mi to příde takové, že si možná za to koupí 
matraci a povlečení...“  

S podmínkami, které jsou pro výkon pěstounské péče nastaveny zřizovatelem 

zařízení, ale i s mírou finančního zajištění je Radka spokojená. Jedinou výhradou, 

kterou během rozhovoru zmínila, je z ekonomického hlediska pochopitelný zájem 

zřizovatele umístit v zařízení vyšší počet dětí v pěstounské péči, jenž však může být 

s ohledem na specifické problémy dětí v náhradní rodinné péči a potřebu individuální 

péče nad kapacity pěstounů a ve svém důsledku vést i k selhání pěstounské péče. 

 „Já mám smlouvu a v té smlouvě mám dáno, že minimální počet přijatých 

dětí jsou 3 děti. Já jsem... původně bylo takový, to je taková ta naivní 
představa nebo když člověk ještě neví, do čeho jde, tak má pocit, jako že... 
protože když jsem viděla jako jiné maminky z těch zařízení, tak oni většinou 

jako nemají biologické děti, tak tam jako měly 7 až 10 dětí takhle počty. A 
mně jakoby to přišlo ze začátku, když jsme měli jenom ty první tři děti, tak 
už jsem fakt, to byla taková těžká pohoda, tak všechno bezva, jako že to 
není problém. Ale jako dneska už se na to dívám úplně jinak a možná i pod 
vlivem té paní psycholožky, se kterou my býváme, ale i pod vlivem vlastní 
zkušenosti to vidím úplně jinak. Jako že ten počet bych určitě, já bych to 
zakázala. (smích)“ 

„T: A teďko když jste vlastně tady to zařízení, tak jsou nějaký povinnosti, 
který z toho pro vás vyplývají, který vás třeba svazujou nebo je to všechno 
jako spíš, berete to jako třeba výhodu oproti tomu, kdybyste byli klasický 
pěstouni, klasická rodina?  

R: Tam asi spíš ten počet dětí. Jako třeba my jsme měli, u nás ještě do 
loňského roku, my jsme měli sedm dětí a dvě děti od nás odešly. Takže v 
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podstatě nám zůstaly jakoby jenom dvě děti v náhradní péči, což jsme v 
podstatě jakoby nedodrželi smlouvu, že? A jako je fakt, jako že ta naše 
sociální pracovnice je strašně bezva ženská, která jako, říká jako: 
„Potřebujete nějaký čas takový oddechový.“ Takže jako nás netlačila. Jako 

byli jsme domluveni, kdyby my jsme tak se cítili jako na další dítě přijmout… 
Ale jako spíš tlak [zřizovatele]… Ale jako fakt byl takový velmi jako decentní 
nebo nenápadný. Tak tam jako, jasně, oni fungují v podstatě, asi tomu 
rozumím tak, že jim jde o nějaký počet nebo o naplnění... [kapacity] (…) 
…ale tak někdy takovéto nevyřečené, že člověk cítí, jako že by to tak bylo 
ideální, kdybysme to tam narvali do těch desíti [dětí]  ten barák. Ale jako je 
fakt, že jako že nikdy jako nám to nikdo takhle neřekl do očí. Smlouva je 

smlouva, tam jsou tři.“ 

 

Hana, pěstounka v zařízení pro výkon pěstounské péče  

a ředitelka občanského sdružení, jež je jeho zřizovatelem 

(7 dětí – 6 přijatých a 1 biologické) 

 

Hana s Jaromírem se stali pěstouny v zařízení pro výkon pěstounské péče 

shodou různých náhod a okolností. S problematikou náhradní rodinné péče se Hana 

setkala v rámci své původní profese, která souvisela s managementem sociálních 

služeb. V době, kdy manželovi navrhla náhradní rodinnou péči, její syn z prvního 

manželství studoval na vysoké škole. Na základě zkušeností svých známých 

s výchovou dětí v náhradní rodině se rozhodli pro formu pěstounské péče se 

zaměřením na starší děti a sourozenecké skupiny, jejichž šance jsou v náhradní 

rodinné péči omezené. O počtu dětí podle Hanina vyprávění rozhodla tradice rodinného 

statku, který manžel získal v restituci a který zamýšleli upravit pro účely jejich 

pěstounského projektu, „Tady šest dětí vždycky žilo v tomhle domě, protože otec 

manžela prostě je ze šesti dětí…“. Založila občanské sdružení, které mělo získat 

prostředky na realizaci projektu, respektive na úpravu domu. Inspirací jí byl způsob, 

kterým se jejím známým ve švýcarských Alpách podařilo postavit domek, ač na něj 

původně neměli prostředky: 

 „Netušila jsem, že to bude v tomto směru jakoby trošku nadčasový postup 
realizace našich plánů v naší společnosti… (…) ten princip, jak se k financím 
na nový dům dostali, protože byli poměrně chudá rodina, byl v tom, že 
švýcarské společnosti záleží na tom, aby v horách pro kulturní a cestovní 

ruch bylo prostě pěkné prostředí, kam bude možné lákat turisty z jiných 
zemí..., zachovají  si tradici zemědělské výroby v horách, která není nikterak 
snadná oproti životu ve městě (…) Rodina si založila nadaci a místní 

podnikatelé, protože věděli, že se jim finanční dar na investici vrátí v tom, že 
pomohou vybudovat pěkný dům, zkrášlí tím i svoje okolí, kam budou chodit 
turisti… podnikatelé jim prostě na ten dům dali. Takže my jsme si na 
podobném principu tady založili vlastní sdružení s tím, že jsme oslovili 

odbornou veřejnost z nejbližších známých a ti s námi vytvořili dobře fungující 
tým. Všem lidem jsme dali na vědomí, že máme jako rodina a sdružení 
úmysly pomoc dětem bez rodičů a že nám není jejich osud lhostejný. 
Deklarovali jsme, že pomůžeme této společnosti tím, že pro děti vybudujeme 
domov, nicméně potřebujeme k tomu peníze. Vzít si do bytu 3+1, v kterém 
jsme tehdy bydleli, šest dětí bylo naprosto nereálné. Na tu dobu bylo velmi 
troufalé široké společnosti říci, že pomůžeme společnosti, tedy dětem, ale že 

láska a soucit nestačí, ale pakliže to má být fungující pomoc, musí se péče 
odvíjet v náležitém prostředí... Nicméně v tomto směru byla velká výhoda, že 
jsem [díky osobnímu kreditu z výkonu původní profese] vystupovala vůči 
donátorům jako spolehlivý člověk a dávalo mi to velký  společenský kredit, že 

jsem v minulosti dělala spousty činností v sociálních a charitativních službách, 
kde se nedá pracovat jenom pro peníze [pro osobní potřebu].“ 
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Původní Hanin předpoklad byl, že sdružení zrekonsturovaný a pro výkon 

pěstounské péče připravený objekt nabídne k provozu okresnímu úřadu. V souvislosti 

s reformou státní správy z tohoto plánu sešlo, neboť došlo ke změně podmínek a 

okresní úřady byly zrušeny. Ze strany kraje o zařízení nebyl zájem. Zřizovatelem 

zařízení se tak stalo Hanino občanské sdružení. Když Hana s Jaromírem stáli před 

volbou, zda pěstounskou péči poskytovat jako individuální pěstouni nebo zařízení, 

rozhodli se pro formu zařízení, neboť pěstounovi nabízela vyšší sociální jistoty. Haně 

bylo zřejmé, že při výkonu pěstounské péče o šest dětí nebude moci vykonávat jiné 

zaměstnání a chtěla si zabezpečit důchod, zařízení tedy bylo s ohledem na tehdejší 

legislativu upravující pěstounskou péči a zabezpečení pěstouna nejvýhodnější volbou.  

 
„Věděla jsem, že v nové roli matky - pěstounky nemohu chodit ještě do práce 
a že si musím zajistit takový plat, ze kterého mně půjdou odvody, zejména 
na zdravotní a sociální pojištění. Živili jsme s manželem syna, který studoval, 

a nemohla jsem se pustit do nějakého dobrodružství, abych ohrozila jeho 
budoucnost…“ 

Povinností občanského sdružení, kterého je Hana předsedkyní (bez nároku na 

finanční odměnu – „já jsem si ani netroufla nikdy za tu práci předsedkyně chtít 

peníze“), je provozovat zařízení, jehož je zřizovatelem, v rozsahu daném zákonem o 

sociálně-právní ochraně dětí. Haně sdružení vyplácí odměnu pěstouna, Jaromírovi, 

jako správci zařízení, a asistentce, která vypomáhá s dětmi a úklidem, náleží plat na 

základě uzavřené smlouvy.  

 „Zákonem je dané, že já, když tedy vedu zařízení i sdružení, musím sama 

sebe zaplatit jako pěstounku. My jsme opravdu takový unikátní, protože jsme 
museli v začátku existence reagovat na skutečnost, že si nás kraj nechtěl 
zřídit jako svoje zařízení…. to naše zařízení je takovej „kočkopes“.“ 

Část prostředků na provoz sdružení získává z dotace MPSV, o níž se uchází 

každý rok. Další prostředky se snaží získat oslovováním sponzorů. Finanční situace 

Hanina zařízení je tedy značně nejistá. Jelikož provozní dotace MPSV na kalendářní rok 

nejsou vypláceny k 1. lednu, ale v průběhu prvního čtvrtletí, každoročně je nutné 

vykrýt provoz zařízení po toto období z jiných zdrojů (půjčky, úvěry).  

 „… naše sdružení má pro svůj účet debet 100 tisíc korun, víc nám banka 

nepůjčí, neboť jsme neziskovou organizací. To ještě zaplaťpánbůh. Na 
začátku roku jsem si vzala půjčku  60 tisíc ze stavebního spoření a ještě mi 
půjčili příbuzní, abychom měli na provoz a na mzdy..., takže jsem měla 
osobně půjčeno 120 tisících korun. Je pravda, že když přijde první dotace od 

státu, mohu peníze vrátit, ale proč se musíme s manželem doslova ponižovat 
a vtahovat do problému i známé jenom proto, že stát nedokázal za 20 let 

nastolit smysluplný systém financování pěstounské péče… V této době jsem 
si musela nechat udělat zubní náhradu a i na tu jsem si musela půjčit… Že 
pěstounská péče bude takovým finančním dobrodružstvím jsem neměla před 
deseti lety ani potuchy…“ 

Jediným jistým zdrojem příjmů jsou dávky dětí – příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte v pěstounské péči a případně příspěvek na péči u dětí, které vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu splňují podmínky nároku na tento příspěvek. Výše přídavků 

na děti se mění v závislosti na příjmech pěstounské rodiny v daném rozhodném 

období, za něž jsou zjišťovány rozhodné příjmy pro nárok na dávku. 

Hana je na základě svých zkušeností přesvědčena o významu zařízení pro 

výkon pěstounské péče, „Jenom ten samotný rituál rodiny s usedáním u jídla u 

velkého stolu, který dětem dáte…“.  
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 „Vždyť my, kdybychom nefungovali pod hlavičkou sdružení a nevybudovali 
prostorný dům, tak bychom nemohli vlastně Jonášovi udělat samostatný 
pokoj, aby jako agresivní autista neskončil v ústavu. Spoustu dětí by jsme 
vůbec nezvládli, kdybychom  neměli  v domě velké prostory a dostatek 

pokojů, pro někoho se mohli ze začátku zdát komfortem.“ 

 „Nyní jsou jarní prázdniny a dnes jediná Karolína jela lyžovat se známými. A 
mohli jet každý den všichni. Ne. Oni jsou doma nadšený, prostě, vaří a jsou 
doma. (...) Oni jsou tady konečně ve svém domově, po tom co zažili ve své 
původní rodině a v dětských domovech, zjistili, co vlastně a o čem je život a 
to je prostě opravdu fantastický. A to už dneska. Já jsem opravdu šťastný 
člověk, protože vím, že prostě jsme dětem ukázali normálně fungující rodinu 

a že jsme je nastartovali pro budoucnost.“ 

 „I já, na venek možná rázná,  když jsem  třeba Jonáše  dávala do 
nemocnice, chudáka kvůli tomu, aby mohl do pomocné školy, tak jsem se 
taky v nemocnici zhroutila a brečela jsem až z Prahy domů… Byla jsem ráda, 
že vím, že ty děti mám ráda, zrovna tak Káju, který nám krade a tak dále, 
když jsem ho dávala loni do Opařan, tak jsem tam taky zpustila brek... furt 

se držíte, držíte: Jako tohle zvládnu, že jo, on mě tak štve, on prostě stále 
krade. A to pak najednou zjistíte, že jsem prostě jenom máma, že to tady je, 
že to funguje, ty děti mám ráda, jsem hrozně šťastná“ 

 

V Hanině zařízení panuje řád.  

„… kdybyste viděla, jak si oni pomáhají navzájem, prostě jak mají rozdělené 
úkoly. Tuhle tady byla její kámoška, Aneta, osvojená a ona mně ráno říká: 

„Tady je to jak v pionýráku.“ Protože my se totiž sejdeme u stolu a prostě si 
musíme říct, co se bude dělat,... tady, všude, v zaměstnání, v celým životě 
se musíte informovat. Když neřeknete partnerovi,  co chcete od něj, tak pak 
můžete stokrát nadávat, že to měl intuitivně vědět, že má uklidit. U nás 
nepomůže ani intuice, my to tamhle píšeme, co kdo má za úkoly. Ještě to 

dám radši na papír a i tak. No ale ráno si řekneme, jak v sobotu, v neděli, ty 
budeš dělat to, Ájo, ty budeš vařit, ty půjdeš uklízet, Sonička většinou jde se 
mnou, abych jí měla pod dohledem. Tady je to výhoda, holky vařej, já už 
můžu nahoře s dětma uklízet pokoje, že jo a tak. A musíme si to rozhodit. A  
třeba s tím Jonášem,  je velmi náročný, ale když je na něj maminka sama, 
tak by byl... ale holky ráno přijdou, pomohou mi, dají mu léky, Honza třeba 

ho pomůže vykoupat.“ 

Hana je v zásadě proti vyššímu počtu pěstounských dětí v rodině, ale i na 

základě zkušeností z vlastní rodiny je přesvědčena o životaschopnosti modelu 

šestidětné rodiny: 

 „… to byla i moje tajná spekulace, protože jsem problémy dětí z nefukčních 

rodin znala a říkala jsem si, kdyby se alespoň jeden vyvedl a pomohl nám ve 
stáří. Moje máma je ze šesti dětí, manželův otec taky, ale já jsem život 
početné rodiny viděla u naší babičky.I s těmi problémy. Dva ze strýců byli 
alkoholici, třetí měl Downův syndrom.“ 

Vlastní zařízení Hana považuje za modelový příklad, hodný následování. 

Podmínky, které jsou u nás nastaveny pro pěstounské rodiny, však považuje za tristní 

– jak z hlediska financování, tak i odborných podpůrných služeb. Kritizuje také 

nezájem ze strany krajských úřadů o podporu zařízení náhradní péče jiného než 

ústavního typu. Je přesvědčena, že je potřeba zahájit náborovou kampaň za účelem 

získání nových pěstounů a zlepšit finanční podmínky pěstounské péče. Ekonomicky 

motivovaného pěstounství se neobává, bude-li posílena kontrola. 
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Hanino zařízení má řadu specifických výdajů s ohledem na vážné zdravotní 

problémy přijatých dětí, jako např. 

 zajištění pedagogického asistenta pro Jonáše, který se potýká s autismem  

 „Já jsem ho doma nemohla mít, protože si taky potřebuju odpočinout, tak 
jsme museli narychlo, naše sdružení, si přijmout svého asistenta i do školy…  

 pořízení automobilu se sítí 

 „No tak máme dvě auta, protože jsme na vesnici a musíme fungovat, 
protože když se jedno rozbije a máme dvě postižený děti a musíme je 
dopravovat. V sobotu a v neděli nejezdí autobusy. To je potřeba vědět. Takže 
i kvůli bezpečí, dneska je to na vesnici nutnost. Pro vícečlenné rodiny je  

příspěvek na auto 100 tis. korun,... když chcete funkční auto pro šest dětí byť 

ojeté, určitě musíte doplácet. Tak já třeba mám teď půjčku na druhé auto... 
platím 11 tisíc jenom na to, že jsme Jonášovi koupili extra auto se sítí, aby 
mně při jízdě nenapadal zezadu, když ho vozím. Tady se pěstouni půjčky 
nezbaví… a to se ještě bojíte, aby vám někdo auto neukradl. 

 zajištění kvalitní psychiatrické péče 

 „… my jezdíme s Jonášem na psychiatrii, kde platím cash prostě psychiatra, 
protože chci dobrýho psychiatra, abychom zvládli jeho nelehký vývoj. Takže 
jedna hodina mě stojí 800 korun. A ještě musím mít dalšího psychiatra, který 
mi napíše pro Jonáše léky, neboť ten dobrý psychiatr nemá zatím 
s pojišťovnou smlouvu. Ale vyplatí se nám to. Protože si opravdu neumíme 
s manželem představit, že bychom Jonáše neměli… je náš a s jeho výchovou 

a neustálou péčí přišla i láska…. To nejde oddělit. Jenom co dáme za léky…. 
čtyři naše děti pravidelně užívají psychofarmaka a další léky podle jejich 

dalšího zdravotního problému. 

 odlehčovací služby, pro případ dovolené, kterou však nemohou čerpat, protože 

odlehčovací služby není v jejich možnostech uhradit 

 „Deset let jsme s manželem nebyli na společné dovolené“ 

 „Teď mně řekněte, kdo mi dá na to peníze, abych dětem zaplatila 6 týdnů 
dovolený. Už jenom, když si vezmete naše děti Jonáše a Soničku [zdravotní 
stav dětí a související komplikace] (…) To jsou 3 tisíce nejméně za sobotu a  
neděli, jenom když tam dám, Jonáše… Jo a když k tomu přidám Soničku, 

ještě že nám pomáhá široká rodina... Sonička je středně těžce mentálně 
postižená a má diagnostikovánu epilepsii. Rekreace špatně snáší a v cizím 
prostředí dostává velké epileptické záchvaty. Ještě, že může alespoň dvakrát 
do roka odjet k rodičům mé nevěsty [manželka syna]. Celá ta naše rodina 
[která zajišťuje “hlídání”] jsou vlastně takový sponzoři. Alespoň je uvádím 

mezi dárce pro sdružení……. 

Jiné specifické výdaje souvisí se soudními jednáními, „Věčně jsme u soudu, to 

je každou chvíli…“ 

Vedle odlehčovacích služeb Hana jako pěstounka v současné praxi 

pěstounských rodin a  systému pěstounské postrádá řadu služeb, v zahraničí běžných, 

které by z jejího pohledu měly být součástí samozřejmého standardu, a které se sama 

snaží napojovat na své zařízení, jako např. odbornou podporu a doprovázení pěstounů 

(sama si supervizi zajistila), volnočasovou muziko/arteterapii („…k nám třeba do 

rodiny jezdila jednou týdně arteterapeutka, která s dětma malovala. Děti by měly mít i 

určitou muzikoterapii. Naše čtyři děti chodí do hudebky, takže i třeba Sonička na 

flétnu.. Měli jsme i třeba i učitele hudby doma, pro kterého manžel jezdil, teď už musí 

děti chodit do hudebky.“), doučování („… k nám jezdí doučovatelé, které nám zase 

platí Centrum pro rodinu.“) a právní poradenství („…tohle všechno, abyste si zaplatili, 
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protože potřebujete vědět, jak to je, když vás dítko okrade, jak je to třeba kolem 

exekucí. Teď tady mají děti trvalý bydliště, tak se musíme taky chránit.“). 

Hana se domnívá, že pokud má někdo v péči problémové dítě a chce být 

dobrým pěstounem, nemůže mít klasické zaměstnání, je třeba, aby byl s dítětem 

doma. To, že může být s dětmi doma, považuje Hana za hlavní výhodu výkonu 

pěstounské péče v zařízení: 

T: A když bych měla postihnout hlavní výhody pěstounské péče, jakoby té 
klasické a v těch zařízeních, výhody a nevýhody jednotlivých těch typů?  

R: No, výhoda je to, že jsem já i manžel doma. Nebo že třeba, když si 

vezmou jedno dítě, tak většinou jsou nuceni, že musí chodit do práce, 
protože se neuživí ani při dvou dětech. Až od tří dětí můžete prostě dostat 
takovou odměnu, příspěvek na důchod vám dají až od tří dětí. Takže to už je 

taková ta základní věc, od který se to odvíjí. Což je teda hrozný. Takový 
příspěvek už by měl mít pěstoun, když už má jedno dítě. Ten dostane 
z devadesáti devíti procent psychiatricky nemocné dítě, hyperaktivní, teď 
potřebujete být důsledný, odvést ho do školy, vědět, že... protože my naše 
děti odvezeme, ráno než odjedou, tak jim zkontrolujeme učení. Když dítě 
dostanete, tak byste ho měla všestranně rozvíjet, to znamená, měl by 
navštěvovat sporty, měl by navštěvovat všechny takové věci, které mu 

pomůžou rozvinout osobnost.  

A když vezmete, že byste... a to tak v té Anglii fakt funguje, že byste teda 
měla jet 2x týdně na cvičení, na nějaký výtvarky a různé další kroužky, a 
stále mít dítě pod dohledem, k lékaři, do školy se radit, prostě to je opravdu 
zaměstnání. Prostě při jednom dítěti ten pěstoun nemůže chodit do práce... 

tomu dítěti pouze nabídne ten rituál rodiny, ale v případě, že přijdou první 

problémy, tak je jasný, že to dítě bude mít větší možnost krást a tak dále, 
protože doma nikdo není. A dojde tam ke spoustě věcí, který ten rodič není 
schopen  uhlídat, protože když bude v klasickým zaměstnání, tak prostě musí 
mít on taky nějaký pravidla, že jo, nastavený tím zaměstnavatelem.  

 

 

Ústředním tématem celého Hanina vyprávění je otázka nastavení standardu – 

jednak ve smyslu standardu systému pěstounské péče, ale i ve smyslu standardu 

podmínek a výkonu pěstounské péče, zabezpečení pěstounských dětí a samotného 

pěstouna. 

 „Každopádně je mně taky často vyčítáno, že naše děti žijí v luxusu oproti 
jejich původním rodinám, kde se narodily, že jim nastavuji hrozně velikou 

laťku. Ale my právě v tomto vidíme s manželem smysl naší práce. Ukázat jim 
hodnoty, o které ale musíme vlastními silami pečovat. Chceme jim nastavit 
taková pravidla, v jakých já a manžel žijeme, které vycházejí z hodnot 

slušného člověka. V naší rodině platí heslo zachovej řád a řád zachová tebe. 
To je stará moudrost. (…) My se jako pěstouni, tedy jednotlivé rodiny, trochu 
lišíme. Já osobně nabízím dětem [přijatým dětem] můj životní styl, o kterém 
jsem přesvědčena, že je dobrý a pomůže jim zařadit se do dospělého života. 
Pro svoji pohodu potřebuji potřebu mít nějak věci trošku srovnaný, v pořádku 
a...“ 

 „Na začátku jsem chtěla, abych jsem měla alespoň stejnou výši platu, jako 

jsem měla [v původní profesi] s tím, že si vše zvládneme s manželem sami. 
Dnes vím, že se mně vyplatí podělit se o můj plat s pomocníky kolem sebe, 
abych se prostě nezhroutila. To není cílem naší služby. Až postupem doby 
jsem zjistila, že všechny naše děti mají psychiatrické problémy, které jsou 

nevratné a potřebují trvalou léčbu. Myslím si, že pěstouni se bojí veřejně 
přiznat, že s problémovými dětmi pomoc potřebujeme ať už v domácnosti či 
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při výchově, zvláště když mají tolik dětí jako my. Jde nám přeci o to, 
abychom sloužili dětem taky občas odpočatí. Potřebujeme finance na rekreaci 
a rekondici.“ 

 „I my pěstouni máme právo jakéhosi nadhledu, musíme trochu žít. Máme 

svoje biologické děti, vnoučata, chceme jim něco dopřát tak jako jiné babičky 
a dědečkové. Často si říkám, jaký by měl být ten život pěstounů, kde končí 
slušné živobytí a kde luxus. Všude se křičí o krizi financí. My si ty opasky 
uškrcujeme brzy po příchodu nového dítěte a hlavně se většina nás pěstounů 
bojí říct, že máme málo, abychom o to, co máme, ještě nepřišli.“ 

K 1.1.2011 Hanino občanské sdružení toto zařízení s ohledem na kritickou 

finanční situaci zrušilo. Nastavený standard nebylo v možnostech sdružení za 

současných podmínek v oblasti financování zabezpečit. Hana s Jaromírem mají 

všechny děti nadále ve své péči, stali se individuálními pěstouny. 

6.2 Komentáře a doporučení respondentů dotazníko-
vého šetření 

Úvod - motivace respondentů pro účast v šetření 

 

 V závěru dotazníku byl respondentům nabídnut prostor pro jejich vlastní 

vyjádření a komentáře k tématu výzkumu. Této možnosti respondenti poměrně hojně 

využívali, někteří i v rozsahu několikastránkových samostatných příloh. Některé 

komentáře měly povahu zlepšujících doporučení zadavateli výzkumu, mnohé z nich 

dokonce přesahovaly problematiku ekonomické situace pěstounských rodin, jelikož 

respondenti využili této příležitosti pro sdělení svých připomínek a námětů k různým 

aspektům stávajícího systému pěstounské péče u nás. Mnohé komentáře mají 

charakter osobního vzkazu tvůrcům státní sociální politiky.  Z komentářů respondentů 

vyplývá, že stěžejní motivací k účasti na výzkumu byla velká očekávání vůči MPSV 

ohledně implementace výsledků tohoto šetření do praxe a zlepšení finančních 

podmínek pěstounských rodin.  

 „Děkuji za Vaši snahu o vylepšení našich životů!“ 

„Vážení, strávila jsem hodně času při vyplňování tohoto dotazníku. Pevně 
doufám, že to pomůže všem pěstounským rodinám k lepším finančním 

podmínkám pro svěřené děti.“ 

„Osobně si myslím já i partner, že PP je financována na spodní hranici běžných 
nákladů. Naše 4 děti jsou v rámci PP průměrné, až bychom řekli nadprůměrné. 

Nemáme zásadní problémy s chováním, školou, výchovou. Přesto netvrdím, že 
nemají problémy a že jejich výchova je jednoduchá. Škody, které děti v PP 
způsobí pěstounům, si pěstouni hradí sami, spořit dětem mají také z minima, 
které dostávají. Výlety, dovolené, kroužky, pomůcky, kapesné, cesty k soudům, 
vše nelze pokrýt z příspěvků na potřeby dítěte. Žádáme neziskové organizace, 
nadace, aby nám pomohly řešit větší výdaje jako je nábytek, hudební nástroj, 
rovnátka, sportovní potřeby atd. A nevíme, zda tento příspěvek vůbec dostaneme 

a v jaké výši. Je to ponižující, časově i finančně náročné. Pokud by se tato 
situace mohla zlepšit, byli bychom vám jako pěstouni velmi vděčni.“  

 Proto jsme se rozhodli zpracovat komentáře a náměty účastníků výzkumu 

formou samostatné kapitoly. Přímé citace výroků respondentů v tomto textu uvádíme 

doslovně v původní formě (bez stylistických či gramatických úprav), v uvozovkách, 
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kurzívou (některé pasáže byly pro větší přehlednost vytučněny) a pochopitelně 

s ohledem na anonymitu šetření bez identifikace autora sdělení. 

 

 

Práce vs. poslání 

 

 Motivací k pěstounské péči by dle komentářů respondentů neměla být výše 

finančního ohodnocení, ale altruistická ochota pomáhat potřebným. Přitažlivost volby 

pěstounství  jako životní cesty (u nepříbuzenské PP) pro mnohé spočívá ve smyslu-

plnosti této činnosti, v osobním naplnění, jež kompenzuje její nároky a případné oběti 

(osobní, finanční aj.). Respondenti neopomíjeli toto zdůrazňovat, když vyjadřovali 

potřebu navýšení pěstounských dávek, případně jiných opatření na podporu ekono-

mické situace pěstounských rodin.  

„Pěstounství, a o to více pěstounství na plný čas vnímáme s manželem spíš jako 
poslání. Je to „práce“ velmi psychicky náročná. Člověk se mnohdy ani nevyspí, 
protože spoustu věcí přes den při dětech nezvládne (může být i u vlastních dětí). 
Vzhledem k úsilí a někdy velkému stresu a vzhledem k počtu hodin, které člověk 
věnuje problémovým dětem, si myslím, že péče o svěřené děti a všechny 
činnosti s tím související by si zasloužily lepší finanční ohodnocení. Člověk nemá 

ani čas sám na sebe a nemá možnost odjet na dovolenou bez dětí. Tato „práce“ 
se rozhodně nemá dělat pro peníze. Motivem by měla být ochota pomáhat 
potřebným. Přesto bych uvítala lepší finanční ohodnocení nebo aspoň zvýšenou 
částku na potřeby dětí hlavně vzhledem k jejich zabezpečení do budoucna 
(BYDLENÍ).“ 

„Přes všechny výše uvedené problémy, omezení, náklady… přijetí do PP vnímám 
pro naši rodinu jako přínos. Nedá se to však převést na peníze. Naše biologické 

dítě nevyrůstá jako jedináček, má sourozence. Bude to pro ně zkušenost na celý 
život. Přijaté děti se postupně, pomaličku lepší. Záchvaty sebepoškozování a 
ničení věcí u prvního přijatého dítěte již nejsou tak časté. Děti získávají jistotu, 
sebedůvěru, poznávají cenu věcí i práce, co to je odpovědnost, rodina. Věřím, že 
jednou budou schopni žít svůj vlastní normální život. A my, rodiče, společně 
s dětmi prožíváme spoustu starostí, ale i radosti - život je to náročný, ale pestrý.“  

Na co pěstounské dávky nestačí… zajištění budoucnosti přijatých dětí největší 

starostí pěstounů 

 

 Z pěstounských dávek nelze pokrýt např. výdaje na nákladnější koníčky, 

výdaje u dětí se specifickými potřebami (např. na úhradu osobní asistence) - 

pěstouni jejich potřeby uspokojují ze svých příjmů, mnohdy na úkor sebe sama a 

biologických dětí (viz následující oddíl). Dávky nestačí rovněž na financování studia 

(zvláště v případě nutnosti hradit školné), ale zejména na zajištění 

samostatného bydlení po dosažení zletilosti a ukončení PP, což značnou část 

pěstounů velmi trápí. Mají obavy, že podaří-li se dětem dokončit vzdělání (většinou 

učňovské), jejich pracovní příjmy nebudou na zajištění bydlení stačit, což může vést 

k jejich rizikovému chování. Ve svých komentářích proto apelovali na stát, aby 

tento problém začal účinně řešit (sociální bydlení, bezúročné půjčky, zvýšení 

pěstounských dávek a zavedení povinnosti přijatým dětem spořit). Někteří respondenti 

uváděli, že se sami snaží dětem dle svých možností pomoci (spoření, finanční 

příspěvky, umožnění bydlení v domácnosti pěstouna i po ukončení PP), někteří se tak 

však sami dostávají do svízelné finanční situace (zatížení úvěry na zajištění budoucího 

bydlení pro přijaté děti). 
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„Vadí mi, že nikdo nepamatuje a neřeší, co bude s dětmi po dosažení plnoletosti. 
My, s manželem jsme už v předdůchodovém věku, a nebudeme schopni chlapci 
po ukončení - asi vyučení, pomáhat finančně. Asi nejsme jediní. Tyto děti 
nebudou mít kde bydlet. Málokdo z pěstounů má možnost zajistit pro děti 

bydlení. Většina dětí bude ráda, že se vyučí, a z těchto příjmů se nedá 
šetřit. Snad se nás to netýká, ale spousta dětí se může později dostat na 
šikmou plochu, jen z toho důvodu, že nebude mít zázemí. Domnívám se, 
že příspěvky na výchovu dětí by měly být v takové výši, aby pěstouni 
byli povinni dětem šetřit na budoucnost.“ 

„A nikdy by z pěstounských dávek nebyl zabezpečený do budoucna, je mu 19 let 
a stále bydlí se mnou.“ 

„Značné výdaje jsou spojené se splácením úvěrů, které jsme pořizovali 
právě na zajištění bydlení pro některé pěstounské děti. Někteří měli štěstí 
a vyženili i byt. Ale někteří se nedostali ani k půjčce na bydlení a tak podle 
možností jsme jim pomohli.“ 

„Velký problém je s umístěním dětí do práce a hlavně co s nimi, když by se měly 
v dospělosti o sebe začít starat. Na to, abychom jim větší částku uspořili, nám 

dávky opravdu nestačí. Bylo by třeba se nad „dospělými“ dětmi nějak 
zamyslet a pomoct jim.“ 

„Navrhuji, aby za tyto děti spořil stát částku, kterou ušetřil, když bylo dítě 
převzato z ústavní péče do náhradní rodinné.“ 

„Ráda bych shrnula zkušenosti za skoro 30 let s pěstounskou péčí: v poslední 
době už je po finanční stránce podstatně lépe: ale pěstounská péče nekončí, 
když jsou děti plnoleté nebo dostudované. Žijeme spolu dál, chceme, aby od nás 

děti odcházely, když budou mít práci a bydlení. Nemyslím, že to vyřeší domy na 
půli cesty, ty považuji za nouzovky. (Ale uznávám, že je osobně neznám a mohu 
se mýlit.) Ideální by bylo, kdyby stát pomohl třeba bezúročnými půjčkami 
těmto mladým k bydlení, individuálně, podle jejich potřeb.“  

 Překážkou spoření dítěti v PP na straně pěstouna nicméně bývá vedle 

nedostatku finančních prostředků i obava, že o úspory dítě připraví jeho biologičtí 

rodiče či původní rodina. 

„Jak má pěstoun dítěti v pěstounské péči založit stavební spoření, když není jeho 
zákonný zástupce a má s biologickými rodiči velice špatné vztahy.“ 

 Jedna respondentka uvedla, že svým přijatým dětem nespoří, neboť založení 

spoření pro přijaté děti jí nedoporučila sociální pracovnice OSPOD s odůvodněním, že 

jako pěstounka k nim nemá vyživovací povinnost. 

 

 

Materiální standard biologických vs. přijatých dětí 

 

 Pěstouni uváděli, že potřeby svěřených dětí uspokojují ze svých příjmů, mnohdy 

na úkor sebe sama a biologických dětí - po materiální stránce by životní úroveň rodiny 

byla vyšší, kdyby nedošlo k rozhodnutí přijmout nebiologické děti.  

„V žádném případě pěstounské dávky nestačí na veškeré potřeby dítěte. 
Musím použít i vlastní prostředky na úkor svého biologického syna.“  
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„Rozhodně do přijatých dětí vkládáme i vlastní prostředky, nejen odměnu 
pěstouna, ale i část příjmu ze zaměstnání. Bez přijatých dětí by životní 
úroveň původní rodiny byla určitě vyšší. To není výčitka či lítost, to je prostě 
fakt.“  

„…když vlastnímu dítěti zaplatím kroužky, pěkné oblečení, boty…, tak  
pěstounčeti přece také i když stát mi dá tak akorát na věci z tržiště.“ 

Specifičnost výdajů pěstounských rodin vůči běžným rodinám 

 

 Na základě výroků v komentářích dotazníku je možno stanovit hypotézu, že 

příbuzenské pěstounské rodiny nemají specifické výdaje v takové míře jako 

ostatní pěstounské rodiny, zejména ty, které přijaly dítě, jež prošlo ústavní 

výchovou, tzn. čím vyšší osobní zátěž (psychický a zdravotní stav, délka pobytu 

v ústavní výchově či disfunkční rodině) si dítě životem nese, tím vyšší jsou 

specifické výdaje. S věkem dítěte a délkou jeho pobytu v náhradní rodině se 

charakter výdajů mění - zatímco období adaptace na nové rodinné prostředí a navazo-

vání citových vazeb si žádá především aktivní přítomnost, čas a energii pěstouna a 

povětšinou se neslučuje s výkonem zaměstnání, s věkem dítěte rostou finanční nároky 

na zabezpečení jeho potřeb. 

„Dle mého názoru nemáme specifické výdaje spojené s pěstounskou péčí. 
Jsme fungující rodina se třemi adolescenty.“ (příbuzenská PP) 

„Pěstounče předškolního věku spotřebovává především váš čas a energii, 
protože musíte dohnat to, co mu chybělo, než k vám přišlo. S nástupem do 
školy se přidají finance…“ 

 Kompenzace důsledků psychické a zdravotní zátěže přijatých dětí  

„Přijaté děti s si sebou nesou celou řadu problémů z minulosti, jejich 
řešení vyžaduje nejen spoustu času, ale i peněz. Je zde např. větší potřeba 

být spolu v důsledku citové deprivace a nutnosti navázat vztah - společné akce, 
výlety… vše něco stojí. Děti si neváží věcí, ničí je…“ 

„Náklady na obnovu - nábytku, ošacení, bot, hraček a školních pomůcek - děti 
nemají žádný vztah k hodnotám a věcem - je jim v podstatě jedno, když 
něco zničí, ztratí, prodají nebo jen rozdají kamarádům.“  

„Máme vyšší výdaje na obstarávání terapeutické pomoci poruch učení a 
dopravu do školy, kde jsou učitelé ochotni se věnovat problémovému dítěti, 

měsíčně jde jen v dojíždění o 2000 Kč (do školy) + dojíždění k odborníkům – 
cesta + ušlý zisk cca 1000 Kč měsíčně.“ 

„…zpětně se dohání zanedbaný zdravotní stav, různá vyšetření, náklady na 
častý pobyt v nemocnicích...“ 

 Početnější rodina potřebuje „všeho víc a větší“ 

„Jinak jako v každé početné rodině všeho potřebujete víc a větší = hrnce, 

pračka, myčka, bojler, stůl, auto, prostě všechno.“  

„Velký počet dětí vyžaduje větší investice do bydlení (více pokojů, větší 

náklady na energie, častější údržba…)“  
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„Početná rodina vyžaduje větší automobil (mikrobus) a tím pádem vyšší náklady 
(+ 2. auto pro manželku)“ 

 Vzdělávání pěstounů 

„Systematická účast a komplexní příprava na přijetí role „náhradních rodičů“ a 
seznámení dětí se zástupci rómského etnika a celé komunity“ 

 Výdaje na společně trávený volný čas 

„U těchto dětí je také podstatně větší potřeba společných akcí - je třeba zaplnit 

propast citové deprivace a navázat vztah. Výlety apod. samozřejmě něco stojí…“ 

 Telefony na úřady, k biologické rodině, cestovní výlohy při převozu dětí na 

úřady, soudní jednání 

 

 Čas a ušlý zisk z výdělečné činnosti 

„Cesta k získání dítěte do pěstounské péče nebo adopce je velmi složitá a psy-
chicky náročná pro všechny zúčastněné! Matkám - pěstounkám chybí především 
dostatek času, který tyto děti, ať už tělesně či jinak postižené potřebují! Začlenit 
tyto děti do společnosti a zajistit pro ně optimální budoucnost je nesmírně 
časově náročné. Jejich genové zatížení bývá hodně silné a v mnoha ohledech ke 
škodě dětí! Proto vyžadují jiný režim než ostatní děti. Takže hlavně více ČASU, 
ČASU, ČASU a potom trochu více peněz.“ 

„Dítě, které jsme přijali do PP má specifické projevy chování, které se nám 
při domácí péči daří dobře zvládat. Když jsme vyzkoušeli MŠ, naše roční 
úsilí bylo pryč. U dítka je silná fixace na mě, matku (pěstounku). V srpnu 2010 
mi končí rod. dovolená, ale s manželem jsme se dohodli, že zůstanu s dětmi 
doma. Nechceme zraňovat psychiku dítěte, které k nám přišlo. Neexistuje ale 
žádná dávka, která by nám pomohla. Budeme to muset zvládnout pomocí krátko-

dobých brigád, které mám domluveny na září-prosinec 2010. Děti v PP potřebují 
více jistoty a pevné zázemí. A to při běžném pracovním zařazení není možné. 
Moje pracovní doba byla 7-15 hod., to by znamenalo, že děti by byly od 6.30 do 
15.30 v předškolním zařízení a družině. To se ukázalo jako nereálné. Pokud dítě 
nemá vážný handicap, stát vám neumožní být doma a pobírat rodičovský 
příspěvek.“ 

Obavy z chystaných vládních úsporných opatření 

 

 Dotazníkové šetření probíhalo v období, kdy se formovala vláda koalice vzešlé 

z parlamentních voleb 2010, ve sdělovacích prostředcích se hovořilo o potřebě přijetí 

razantních úsporných opatření napříč všemi resorty.  Komentáře respondentů zrcadlily 

obavy z dopadů těchto změn na situaci pěstounských rodin.  

„Budou-li sníženy přídavky na děti, zvýšit příspěvek na úhradu potřeb dítěte.“ 

„Doufám, že i při této vládě budete koukat na blaho dětí a ne na to, že nám 
seberou všechno. Pak se asi půjdem pást.“ 
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Požadavky na přizpůsobení finanční podpory pěstounských rodin výdajům 

státu na dítě v ústavní péči 

 

 V komentářích poměrně často zaznívá, že stát by měl finanční podporu v oblasti 

náhradní péče nasměrovat více ve prospěch pěstounských rodin, jednak s ohledem na 

prospěšnost tohoto typu péče pro další vývoj dítěte a jednak vzhledem k nerovnostem 

ve výši finanční podpory náhradní rodinné a ústavní péče, v důsledku čehož dítě 

v ústavní péči mj. zažívá mnohem vyšší materiální standard než v náhradní rodině, 

např. pokud jde o vybavení domácnosti, možnosti volnočasových aktivit, víkendových 

a prázdninových tuzemských i zahraničních pobytů atd. 

„Shodli jsme se v našem Klubu pěstounů, že by bylo spravedlivé, kdyby obětavé 
rodiny dostávaly na děti v pěstounské péči polovinu částky, kterou stát 
vyplácí na děti v ústavní péči. Pěstouni by potom měli povinně dětem spořit 
na studium nebo bydlení, až budou plnoleté.“  

„Myslíme si, že ten zlomek, který stát vyplácí pěstounům, v porovnání s ústavní 

péčí, by měl být výrazně větší.“  

„my, ti, co máme děti v pěstounské péči tak že státu ušetříme dosti 
peněz. Protože děti, které jsou v ústavech, stát stojí víc než ty děti, co jsou 
v rodinách. Tak proč jim to ztěžujete [nedostatečnou výší dávek]…“  

„Ústavy dostávají dotace na vybavení. Pěstounské rodiny na obnovu 
majetku nedostávají nic (nábytek, auto).“ 

„Naše děti byly zvyklé jezdit v DD v zimě na hory a v létě létaly k moři. Nyní 

v PP jim takový nadstandard poskytnout nemůžeme. Proč mohou děti v DD 
k moři a děti v PP už ne?“ 

„Myslím si, že by stát měl víc finančně podporovat rodiny, které mají děti 
v pěstounské péči. Stát doposud přispívá větší částky pouze na děti, které jsou 
umístěny v dětských domovech. A zájem společnosti by měl být, aby opuštěné 
děti vyrůstaly v pěst. rodinách.“ 

Nerovné nastavení podmínek a podpory individuální pěstounské péče a 

pěstounské péče vykonávané v ZVPP 

 

 Ojediněle se objevovala upozornění na nerovné nastavení podmínek a podpory 

individuální pěstounské péče vůči pěstounské péči vykonávané v ZVPP, kde financování 

provozu zařízení a nákladů spojených s výkonem pěstounské péče zákon ponechává 

na zřizovatelích zařízení - zřizovatel je povinen hradit 90 % poměrné části nákladů na 

domácnost připadající na děti svěřené do pěstounské péče, náklady na vybavení 

zařízení a na jeho opravy a údržbu, náhradu jízdních výdajů pěstouna a dětí 

v pěstounské péči a náklady na poskytování výpomoci pěstounovi s péčí o děti. 

„pěstoun fyzická osoba je velmi znevýhodněna proti dětem v zařízení, kde stát 
doplácí rodinám 90 % za rok vody, plynu a elektriky, rovněž doplácí telefon.“ 

Zneužívání pěstounské péče - pěstounství „pro peníze“ 

 

 Někteří respondenti uvedli, že ve svém okolí narážejí na nepochopení, negativní 

postoje a podezírání, že jejich pěstounství je motivováno vlastním ekonomickým 

prospěchem.   
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„K finančním částkám bych chtěla ještě dodat, že se setkávám s názory, jak 
velké peníze na děti bereme, jak se z toho máme dobře. Naše děti jsou však 
výjimečné v tom, že toho hodně zničí a to nejen na sobě, ale i v bytě. Není 
v silách je naučit, aby si „majetku“ trochu vážily.“ 

 Současně se objevují i varování respondentů, že se již setkávají s pěstouny, u 

nichž mají za to, že jejich původní motivace k pěstounství byla především ekonomická, 

respektive pragmaticky zvolené řešení osobní situace s ohledem na pozici na trhu 

práce (nízká úroveň vzdělání a kvalifikace), regionální podmínky (poměr výše mezd 

vůči výši pěstounských dávek) a potenciální výši vlastních pracovních příjmů. 

Respondenti proto uvádějí různé náměty, které by dle jejich názoru měly účinek 

preventivních opatření proti zneužívání institutu pěstounství a pěstounských dávek, 

jako např. větší důraz na prověřování motivace zájemců o NRP, účelové vázání 

navýšení dávek na problémy dítěte, popřípadě pěstounské rodiny, vzdělávání pěstouna, 

spoření dětem v PP apod. 

 „Jsme aktivní pěstouni, setkáváme se s dalšími náhrad. rodinami, všimli jsme 

si, že roste počet lidí, kteří si berou děti do péče „pro peníze“ (nemají práci, mají 
nízké vzdělání a příspěvky PP pro 2 děti jsou v našem regionu vyšší než mzda, 
kterou by dosáhly v zaměstnání), jedná se i o věřící osoby…“ 

„Bylo by vhodné, aby dávky (při jejich zvýšení) byly vázány na problémy dítěte, 
rodiny a spoření pro dítě a další zajištění pěstouna (např. i vzdělání).“ 

 „Děti v pěstounské péči nejsou výdělečný podnik. Je nutné více se věnovat 

posuzování jednotlivých případů, zda není pěstounská péče použita pro výdělek. 

Jinak nestranně je možné říci, že příspěvek na pěstounskou péči a potřeby dítěte 
je nedostatečný.“ 

 „Dále by měla být stanovena povinnost odkládat část dávek SSP pro budoucí 
potřeby dětí, aby nedocházelo k jejich zneužívání.“ 

Ohrožení ekonomické situace rodiny v období, kdy dítě sice pobývá v budoucí 

pěstounské rodině, ale ještě nejsou poskytovány pěstounské dávky  

 

 Několik respondentů si stěžovalo na pochybení OSPOD a pracovníků dávkového 

oddělení v období před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče 

z důvodu neznalosti příslušných předpisů. Předmětem stížností bylo podávání chybných 

nebo neúplných informací. Dítě tak např. bylo v rodině žadatelů o PP ponecháno rok 

na dlouhodobé návštěvě místo toho, aby OSPOD doporučil a rozhodl o předpěstounské 

péči. V jiném případě OSPOD rozhodl o předpěstounské péči, ale pěstounovi ani dítěti 

nebyly poskytnuty žádné dávky pěstounské péče, ačkoliv byly splněny podmínky 

nároku. Někteří respondenti se tak v období, které předcházelo rozhodnutí soudu o 

svěření dítěte/dětí do PP, dostali do svízelné situace, kterou řešili půjčkami nebo úvěry, 

jimiž jsou zatíženi dodnes. Pokud by rodina nebyla zadlužena z předchozího období, 

pěstounské dávky a jiné příjmy by současné potřeby pokryly a nebyl by ohrožen životní 

standard dětí. 

„Také by bylo třeba řádně proškolit pracovníky zabývající se dávkami státní 
sociální podpory - je noční můrou většiny pěstounů, když přijímají nové dítě nebo 

se pěstouny teprve stali, vysvětlovat úředníkům, na co mají právo a než se vše 
zaběhne do pravidelného vyplácení jsou např. 3 měsíce bez financí“ 
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Výhrady vůči výši stávajících pěstounských dávek a náměty na jejich úpravu 

 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla23 

 

 Zvýšit příspěvek s ohledem na vyšší počet členů pěstounské rodiny, který vyžaduje 

zakoupení vozu s větším počtem míst, neboť jejich cena je vyšší než u běžných 

osobních automobilů.  

 

 Pro nárok na příspěvek nezapočítávat jen děti v PP, ale i vlastní.  

 
„Zcela určitě přehodnotit příspěvek na auto, každá rodina již nějaké děti má, při 

převzetí dalších následuje pořízení nejčastěji MPV nebo i většího auta. Měly by 
se započítávat i vlastní děti - příspěvek by měl být poměrnou částí na dítě a ne 
být podmiňován převzetím čtvrtého dítěte do PP.“ 

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 

 Současné věkové rozdělení pro jednotlivé částky neodpovídá potřebám dětí 

v daném věku. 

„Výdaje pro děti ve věku 14 a 9 let jsou jiné, dávky stejné“ 

 

Příspěvek při převzetí dítěte24 

 

 Výše dávky není dostačující. 

 
„Částka 9000 při převzetí dítěte, když se připravují pokojíčky a do dvou měsíců 
se mění celý šatník (protože vyrostou, vyspějí), je nedostačující.“ 

 

 

Výhrady vůči sledování a zohledňování příjmů pěstounů a jejich partnerů při 

rozhodování o nároku a výši přídavků na děti v PP 

 

 Při rozhodování o nároku a výši přídavků na děti v PP se testuje příjem pěstounů, 

jak u individuální PP, tak u pěstounů v zařízeních pro výkon PP, přestože pěstouni 

vůči dětem v PP ze zákona nemají vyživovací povinnost. 

„Ještě bych chtěla podotknout, z jakého důvodu musím všude dopisovat náš 
výdělek, přeci pěstoun nemá vůči těmto dětem vyživovací povinnost, 
cituji podle zákona. Chodím do práce, aby dětem nic nechybělo, a ne proto, 
aby můj plat ovlivňoval přídavky na děti. Navíc vlastní rodiče na újmě 
v ničem nemají.“ 

                                                 
23  Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 

100 000 Kč. Náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Podmínkou nároku dále 
je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. 

24  Účelem příspěvku při převzetí dítěte je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě přicházející do náhradní 
rodinné péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte (do 6 let 8 000 Kč, 6-15 
let 9 000 Kč, 15-26 let 10 000 Kč).  
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 Při rozhodování o nároku a výši přídavků na děti v PP se testuje nejen příjem 

pěstounů, ale i jejich partnerů v nesezdaném soužití (kteří nejsou pěstouny), žijí-li 

ve společné domácnosti. 

„Nechápu, z jakého důvodu se sledují příjmy a výdaje partnera, který není mým 
manželem, ale se kterým žijeme ve společné domácnosti. Považuji to za 
paradoxní situaci vzhledem k tomu, že partner po celou dobu našeho společného 
soužití nemá nárok na daňové zvýhodnění za děti (slevu na dani za děti). Pro FÚ 
jsou tyto případy bezpředmětné.“ 

 

Návrhy na zvýšení míry zabezpečení pěstouna 

 

Důchodové zabezpečení 

 

 Roky věnované PP (bez souběhu výkonu výdělečné činnosti) by měly být 

započítávány do doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod bez 

ohledu na počet, věk a zdravotní stav svěřených dětí. 

„… dovolte mi, abych nastínila ještě jednu věc, která by pěstounům péči o jejich 
svěřené děti usnadnila. Touto věcí je započítávání i nezapočítávání doby, po 
kterou se pěstoun stará o děti, do počtu nezbytně odpracovaných let k odchodu 
do starobního důchodu. Momentálně se tyto roky započítávají jenom těm 
pěstounům, kteří se starají o 3 a více dětí, anebo alespoň o 1 zdravotně 

postižené dítě ve II., III. a IV. stupni závislosti.“  

Odměna pěstouna 

 

 Zvýšit výši dávky v prvním roce po přijetí dítěte do PP bez ohledu na počet 

dětí v PP, aby pěstoun nemusel vykonávat výdělečnou činnost, mohl zůstat 

doma a plně se věnovat svěřenému dítěti, jeho výchově a potřebám. 

 
„V prvním roce pěst. péče je potřeba zůstat doma. Proto by měly být dávky 

větší.“ 

 

 Zvýšit výši dávky bez ohledu na počet dětí v PP zejména u dětí v před-

školním a mladším školním věku - umožnit pěstounovi plně se věnovat 

přijatému dítěti, jeho výchově a potřebám. 

„Podle mého názoru by odměna pěstouna měla být vyšší, konkrétně taková, aby 
pěstoun (příp. jeden z pěstounů) mohl zůstat s dítětem zejména předškolního a 
mladšího školního věku doma a plně se věnovat jeho výchově a potřebám.“ 

 Umožnit souběh výkonu výdělečné činnosti a odměny pěstouna ve 

zvláštních případech. 

Zákon neumožňuje pěstounovi, který pobírá odměnu pěstouna ve zvláštních přípa-

dech, výkon výdělečné činnosti. Mnoho respondentů by uvítalo umožnění alespoň 

omezeného přivýdělku za účelem zvýšení příjmů rodiny či udržení kontaktu s vlast-

ní profesí (zejména pěstouni s vyšším vzděláním a specializovanou kvalifikací). 

 
„Jsem přesvědčen, že ohodnocení pěstounů i potřeb dítěte v PP je nedostatečné. 
Ještě více mi vadí nesmyslné překážky - např. zákaz příjmů u pěstounů ve 

zvláštním případě. Proboha proč? Já i moje manželka bychom rádi trávili s dětmi 

více času. Děti to potřebují a bylo by jim to ku prospěchu. Vzhledem k postižení 
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dítěte máme nárok na statut pěstouna ve zvláštním případě. V praxi by to ale 
znamenalo úplně přerušit zaměstnání, ztratit kontakt s profesí a poté co 
dítě vyroste - nemožnost se vrátit k původnímu povolání. To vše v regionu 
s poměrně vysokou nezaměstnaností. Proč nelze pracovat na zkrácený úvazek, 

nárazově, alespoň pro udržení kontaktu??? Považuji to za nesmyslné omezení, 
které komplikuje život pěstounům a na které v konečném důsledku určitě doplácí 
i stát.“ 

„Pobírám odměnu pěst. Z dotazníku je vidět, že žijeme na hranici (možná i za 
ní). Děti ví, že jídlo se kupuje v „akci“, oblečení v „sekáči“ a hračky v bazaru. 
Měla jsem možnost práce na tři hodiny (v době, kdy by to vůbec nebylo na úkor 
dětí) ve školním klubu, ale protože bych tím přišla o odměnu pěst. která živí 

mne a starší děti, musela jsem pro mne zajímavou nabídku odmítnout. Proč?“ 

 

Sociální nejistoty pěstouna 

 

 Ztratí-li pěstoun nárok na odměnu pěstouna ve zvláštních případech, 

nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti 

 „Pěstoun v případě, že pozbude „pěstounství ve zvláštních případech“ nemá 
nárok ani na hmotné zabezpečení (podporu v nezaměstnanosti), protože 
se nejedná o plat, ale sociální dávku, ze které to vypočítat nejde (pokud dítě 

pozbude ZTP/P a nemá pěstoun další dvě, den ze dne se ocitne v tíživé finanční 
situaci)“ 

 Při posuzování žádostí o úvěr, hypotéku, nákupech na spátky apod. bankovní 

sektor neuznává odměnu pěstouna (poskytovanou dle §40 a § 40a zákona o 

SSP) za příjem.25  

„Vzhledem k tomu, že odměna není plat, ale sociální dávka, finanční instituce 
jej neberou pro výpočty poskytnutí úvěrů, hypoték atd. Výše přitom 
nedostačuje na to, aby si pěstoun ve zvl. případech takto mohl zajistit pro novou 
rodinu (s dětmi v PP) odpovídající bydlení, což ne každý má hned svůj byt či 
dům, i když se této „profesi“ chce věnovat - nebo jen potřebuje pro děti zvětšit 

obytnou plochu.“ 

„Asi nejvíce mne mrzí to, že bankovní sektor neuznává odměnu pěstouna za 
příjem. Mám 7 postižených dětí a vzhledem k jejich psychickým problémům 
nebudou schopny začít samostatný život. Pomalu opravuji domeček, i oni již 

přiloží ruku k dílu a budují si svůj domov. Jsou moc hodní, když jsou se mnou. 
Proto bych potřebovala aspoň půl milionovou injekci, abych vytvořila malé 
bytečky a oni začali hospodařit se vším všudy sami. Už 3x mi pomohla nadace 

Rozum a cit, ale mně to přijde jako žebrání. Umíme se uskromnit, zelenina ze 
zahrádky, zavařujeme atp. - jenže aby děti byly na úrovni vrstevníků - nákup 
výpočetní techniky a elektroniky ošidit nelze. A tak se hůř a hůř šetří. A nemám 
kde si přivydělat, a přesto všechno jsem spokojená a šťastná.“ 

 

 

Ostatní náměty na podporu ekonomické situace pěstounských rodin  

 

 Možnost půjček s dotovanými úroky od státu, možnost zvýhodněných 

úvěrů  

                                                 
25  Každá banka si svou politiku poskytování úvěrů řídí sama, např. Stavební spořitelna České spořitelny 

zahrnuje odměnu pěstouna mezi standardní příjmy teprve od loňského roku. 
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 Dotační titul pro NNO na investiční náklady podporující NRP 

„Dále bych velice ocenil, kdyby MPSV vydalo dotační titul, ze kterého by 
neziskové organizace mohly čerpat finance na investiční náklady podporující 

NRP. Konkrétně na výstavbu domu pro začínající pěstounské rodiny, které si pak 
mohou vzít více dětí do své péče. V současné době žádný takový dotační titul 
neexistuje.“  

 Slevové průkazky 

„Stále nám chybí slevové průkazky na dětské akce. Musím s sebou nosit a 

prokazovat se rozsudkem rozhodnutí o pěstounské péči. Všichni vědí o nároku 

na tyto průkazy, žel nikdo neví, kde je opatřit.“ 

 Jednorázové příspěvky na mimořádné výdaje (např. prázdniny a dovolená, 

vybavení domácnosti, oprava automobilu, vánoční dárky, sportovní vybavení) 

 
 „Ocenili bychom jednorázový příspěvek (1-2x ročně) na mimořádné výdaje - 
škola v přírodě, lyžařský výcvik, pořízení kola či jiného sportovního vybavení, 
zaplacení mimoškolních aktivit. Výše příspěvku cca 10 000,- ročně.“ 

„Je opravdu velmi obtížné u vícečetných rodin zajistit pro všechny společnou 
dovolenou či k Vánocům pořídit kvalitní vybavení nebo pomůcky.“ 

 Stanovení pravidelného termínu vyplácení pěstounských dávek  

„dostávají je od 14. dne v měsíci do 26. dne - nikdy nevíme kdy a většina plateb 
se musí zaplatit do 20. dne, navíc udržet chod domácnosti 6 týdnů z dávek na 4 
týdny je taky dost velká zátěž“ 

 Spíše adresnost a účelová vázanost pomoci než plošné zvyšování 

pěstounských dávek 

„Tam, kde pěstounům příjmy spíše nestačí (viz dotazník), bychom neřešili 
zvyšováním dávek pěstoun. péče, ale spíše prostřednictvím adresné pomoci 
např. neziskových organizací, státních institucí - např. dovolená na zotavenou, 
lázně pro pěstouna, bydlení pro děti po dosažení zletilosti, školné či sport. 
kroužky pro potřebné či nadané děti, odborné doprovázení pěst. rodin, dětí 
(terapeuté apod.), vzdělávání pěstounů“ 

 

Náměty na opatření v systému pěstounské péče 

 

 Potřeba profesionalizace výkonu PP a profesionální PP 

 
„Pěstouni by měli povinně procházet nějakým celoživotním dovzděláváním 
(psychologie, výchova, právo…)“ 

„Pokud by stát více podporoval pěstounskou péči, tak by nemuselo být tolik dětí 
v ústavech. Dalo by se být pěstounem na „plný úvazek“ a tato péče by 

fungovala jako profese, která by mohla a měla být řádně kontrolována.“ 



6. Subjektivní reflexe situace pěstounských rodin v kvalitativním výzkumu 

 

 

 156 

 Potřeba větší podpory pěstounů odborníky na NRP 

 
„Přivítali bychom větší podporu ze stran odborníků zabývajících se NRP, dále 
lékařů v této oblasti zkušených26 - psychol., psychiatr…“ 

„Chybí mi, že některé organizace neznají problematiku této péče a neumí 
poradit, stojí někdy hodně úsilí o získání informací.“ 

 Potřeba změny finančního zabezpečení pěstounů vykonávajících PP na 

přechodnou dobu 

 
„Pokud by se měl zvýšit počet pěstounů na přechodnou dobu, je nezbytné 
pěstouny trvale finančně zajistit. Není reálné opustit na několik měsíců stávající 
zaměstnání a opět se vrátit.“ 

 Potřeba sjednocení systému svěřování dětí do PP 

 
„Myslíme si, že systém svěřování dětí do pěst. péče by měl být sjednocený. 
Zatímco někteří žadatelé (jako my) projdou náročným procesem posuzování a 
příprav, jiní se mohou obrátit přímo na soud se žádostí o svěření konkrétního 
dítěte a je jim svěřeno, i když byla např. jejich žádost kr. úřadem zamítnuta a 

nebyli zařazeni do evidence.“ 

 

 Potřeba urychlení rozhodování soudů ve věcech NRP 

„Rychlejší a upřednostnění projednávání žádosti o pěstounskou péči z řad soudu 
a větší citlivost soudců vůči pěstounům.“ 

 Potřeba upravit povinnosti a kompetence pěstounů a biologických rodičů 

 
„Více pravomocí vůči dítěti (matka která se nestará může mluvit do výchovy).“ 

„Nelíbí se mi, že biologičtí rodiče, chtějí mít právo být v kontaktu s dítětem, ale 
finančně se absolutně nepodílejí na jeho zabezpečení. Nechají na cizích 

pěstounech, aby to dělali za ně.“ 

„Rodiče - 0 sankce, nijak se nepodílí… oproti pěstounům zvýhodnění.“  

 Potřeba pozitivní reklamy PP cílené na změnu veřejného mínění 

 
„… pěstounská péče u komplikovaných dětí bývá často odsuzovaná okolím a 

nepochopená, setkáváme se často s nepřijetím - schází pozitivní reklama.“ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26  zdůrazněno podtržením respondentem 
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7. Srovnání příjmové a materiální situace 

pěstounských rodin a běžných rodin 

V této kapitole se věnujeme hodnocení materiální úrovně pěstounských rodin 

z hlediska jejich srovnání s běžnými rodinami (tímto pojmem zde budeme označovat 

rodiny/domácnosti s dětmi v datech statistiky rodinných účtů /SRÚ/, pravidelně 

zpracovávaných v ČSÚ). Za pěstounské rodiny jsou zde brány v souladu s výběrem 

souboru pro empirické šetření ty, které se starají alespoň o jedno pěstounské dítě bez 

ohledu na to, zda jsou v rodině současně biologické děti rodičů (rodiče), takže do 

analýzy jsou zahrnuty všechny rodiny z našeho výběrového souboru (blíže  kapitola 

1.1). Pro porovnání s běžnými rodinami jsou zde využita publikovaná data statistiky 

rodinných účtů ČSÚ za rok 2009. Zde konkrétně pracujeme s daty o rodinách 

s nezaopatřenými dětmi (což je základní společný výběrový znak pro oba soubory 

dat27). Srovnání příjmů v různě definovaných typech rodin bude provedeno pouze pro 

tzv. čisté rodiny (tj. ty, kde v domácnosti žijí pouze oba nebo jeden rodič a 

nezaopatřené děti nebo děti v pěstounské péči), což eliminuje vlivy individuálně 

odlišného počtu pracovních příjmů dalších členů rodin (mimo rodiče). 

 

Metodologické poznámky ke zjišťování a porovnání příjmů a výdajů 

Při tomto postupu zpracování komparace dat výběrového šetření a dat SRÚ se 

nelze vyhnout některým metodologickým potížím, a proto je třeba provedené srovnání 

chápat s vědomím všech limitů, jež jsou jejich důsledkem.  Jejich základem je 

samotná metodika sběru informací o příjmech a vydáních ve výběrovém souboru 

pěstounských rodin a ve statistice rodinných účtů ČSÚ28. Naši snahou při realizaci 

šetření pěstounských rodin bylo použitou metodiku zjišťování příjmů a výdajů co 

nejvíce přiblížit metodice ČSÚ, ale vzhledem k požadavkům anonymity nebylo možné 

po respondentech žádat a kontrolovat přesné zapisování příjmů a výdajů, jako se to 

dělá v šetření ČSÚ. Data o příjmech a vydáních ale byla ve výběrovém souboru 

pěstounských rodin získávána dle struktury nástroje používaného ke zjišťování těchto 

údajů v ČSÚ. Byly tak získány informace o příjmech a výdajích za jednotlivé tematické 

skupiny položek (viz příloha č. 1). Jak již však bylo zmíněno v kapitole 3, vyskytly se 

v dotaznících pěstounských rodin chyby, zejména v neúplnosti vyplnění údajů za 

příjmy a výdaje. V zájmu využití všech získaných informací jsme pracovali v zásadě se 

všemi dotazníky, ale při dílčích výpočtech si „čistili“ zpracovávané znaky (ukazatele) 

nebo jsme pro jednotlivé výpočty některé nedůvěryhodné údaje (případy) vynechali 

z výpočtů. Při čištění dat jsme postupovali v rámci srovnávací analýzy pěstounských a 

běžných rodin obdobně, jako při podrobné analýze hospodaření pěstounských rodin 

(kapitola 3), ale s ohledem na potřebu srovnávat roční příjmy. 

Publikace SRÚ obsahují průměrné roční příjmy a výdaje přepočtené na 

člena domácnosti. Tomu bylo třeba přizpůsobit data z výběrového šetření pěstoun-

ských rodin. Protože zde byly sledovány ukazatele hospodaření za jeden měsíc, 

vycházeli jsme z předpokladu, že rozdíly v příjmech a výdajích mezi různými měsíci 

nejsou příliš markantní a že výkyvy od „průměrných“ měsíčních příjmů rodin mohou 

                                                 
27  Z praktických metodologických důvodů nevytváříme více homogenní soubory z obou dat, což by sice 

napomohlo „čistšímu“ srovnání, ale znamenalo by to omezení velikosti souboru pěstounských rodin do 
takové míry, která by znemožňovala spolehlivé statistické výpočty. Ani publikovaná data SRÚ konkrétnější 
vymezení souborů moc neumožňují. 

28  Popis výběru je v úvodní metodologické části. 
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v jakémkoliv měsíci (tedy i ve sledovaném červnu) směřovat jak k „podprůměrným“, 

tak k „nadprůměrným“ příjmům (výdajům). Pro kontrolu jsme se nicméně na odlišnost 

červnových příjmů (výdajů) ptali přímo respondentů, stejně jako na jednorázové 

příjmy, které mohou ovlivnit celkový roční rozpočet a v červnu se neprojevit. V dalších 

výpočtech jsme tyto údaje zohledňovali. Odlišnosti daného měsíce byly zmíněny ve 24 

% všech rodin u příjmů (významně 10 %) a v 59 % rodin u výdajů (významně 23 %). 

Otestovali jsme, jakou roli hraje započtení takto nepřesných „červnových rozdílů“ do 

průměrných (souhrnných) ukazatelů příjmové úrovně rodin, a tato role se ukázala 

jako relativně nevýznamná. Rozdíl v průměru celkových měsíčních příjmů dosahoval 

+1 276 Kč na domácnost za měsíc. Současně není prokazatelný důvod předpokládat, 

že pokud respondenti uváděli příjmy, měli tendenci je nadhodnocovat. Např. v případě 

dávek pro pěstouny a na děti v pěstounské péči (které lze kontrolovat podle zákonných 

nároků) je tomu naopak, resp. byly zjištěny odchylky oběma směry (srv. kapitola 3). 

Pro porovnání pěstounských a běžných rodin vycházíme z nejpodrobnější 

typologie rodin (domácností), jaká se vyskytuje v publikovaných datech SRÚ. Pro 

potřeby naší analýzy je toto rozlišení rodin dostačující. Výjimkou je rozdělení rodin 

(domácností) podle počtu nezaopatřených dětí, kde v SRÚ je nejvyšší kategorie „3 a 

více dětí“, zatímco pro pěstounské rodiny, které mívají často více dětí, než rodiny 

běžné, by byly vhodnější kategorie odlišující rodiny se třemi dětmi a rodiny se čtyřmi 

a více dětmi.  

7.1 Příjmy  

7.1.1 Příjmy celkem 

Jak bylo výše řečeno, v této části jsou porovnány příjmy na osobu za rok. 

V případě dat SRÚ jsou to skutečně příjmy za rok 2009 zjišťované metodikou SRÚ. 

V případě dat výběrového šetření pěstounských rodin jsou to výpočty na základě 

dotazníkovou metodou zjištěných příjmů za měsíc červen 2010, jejichž „reálnost“ jsme 

se snažili maximalizovat, jak bylo uvedeno.  

Příjmy zjištěné z výběrového šetření pěstounských rodin jsou celkově 

srovnatelné s příjmy všech rodin s dětmi z dat ČSÚ. Pokud je vyčíslíme v 

korunách za rok na osobu, první dosahují v průměru 118 795 Kč a druhé 119 967 

Kč. Vzhledem k odlišné sociodemografické skladbě pěstounských a běžných rodin i 

vzhledem k uvedeným metodologickým problémům je pro zjištění a pochopení rozdílů 

třeba podívat se blíže jednak na vztah mezi výší celkových příjmů a složením 

domácnosti, a jednak na skladbu příjmů v různých typech rodin. 

Nejprve se stručně podívejme na odlišnosti ve skladbě domácností pěstoun-

ských a běžných rodin. V těch druhých bylo v datech z roku 2009 průměrně 3,45 

členů a v tom 1,48 pracujících a 1,59 nezaopatřených dětí. Pěstounské rodiny jsou 

větší s průměrným počtem členů (v datech našeho výběrového šetření) 4,12 a 

současně je v nich méně osob zaměstnaných - v průměru 0,95. Naopak počet 

nezaopatřených dětí je vyšší, a to 2,14. Podle takových rozdílů ve složení domácností 

bychom spíše očekávali nižší příjmy na hlavu v pěstounských rodinách, pokud by tu 

nebyly rozdíly v sociálních příjmech. Ten hlavní způsobuje pobírání specifických dávek 

pro pěstounské rodiny, ale zdrojem rozdílů může být i větší podíl příjemců důchodů 

v pěstounských rodinách (zejména v případech příbuzenské pěstounské péče 

prarodičů). Průměrný počet osob pobírajících nějaký typ důchodu je v pěstounských 

rodinách 0,88 (vč. příjemců sirotčího důchodu), přičemž průměrný počet příjemců 
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starobního důchodu je 0,46 a příjemců invalidního důchodu 0,20. Zatímco v domác-

nostech s dětmi ze SRÚ je průměrně 0,05 nepracujících důchodců, v domácnostech 

pěstounů je to 0,49. Ve více než třetině pěstounských rodin je hlavou rodiny starobní 

nebo invalidní důchodce (v neúplných rodinách téměř v polovině) a totéž platí o 

partnerech v úplných rodinách (viz kapitola 2.1). Jak bude dále uvedeno, na příjmech 

pěstounských rodin se proto v relativním vyjádření skutečně významně podílejí 

důchody. 
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Navzdory celkové podobnosti příjmové situace pěstounských a běžných rodin 

existují více nebo méně významné rozdíly v případě jednotlivých typů rodin, lišících se 

jednak svou skladbou z hlediska počtu dětí a dospělých (úplné a neúplné rodiny s 

různým počtem dětí), a jednak počtem výdělečně činných členů (tabulka č. 7.2 a graf 

č. 7.129). Klasifikaci typů rodin jsme podřídili klasifikaci používané v publikovaných 

datech ČSÚ. To přináší určité zúžení pohledu na pěstounské rodiny, protože data ČSÚ 

o rodinách s dětmi nezahrnují takové, v nichž žádný z rodičů není ekonomicky 

aktivní,30 kterých je ale mezi pěstounskými rodinami nezanedbatelné množství. 

V celkovém obrazu o odlišné materiální (konkrétně finanční) situaci pěstounských 

rodin v porovnání s běžnými tedy bude chybět právě informace o jednom z často se 

vyskytujících typů.31 Při porovnání různých domácností převažují případy, kdy 

pěstounské rodiny mají vyšší celkové příjmy, než rodiny běžné. Největší rozdíly byly 

zjištěny v úplných rodinách s jedním dítětem a alespoň jedním ekonomicky aktivním 

rodičem a v úplných rodinách se dvěma dětmi a oběma ekonomicky aktivními rodiči. 

Čím je větší počet dětí v rodině, tím je nižší příjem na osobu, což platí v úplných i 

neúplných rodinách. Přitom pracovní příjmy se snižují pouze u dvou dětí v rodině 

oproti jednomu a pak opět vzrůstají a nárok na dávky pěstounské péče není (až na 

speciální případy většího počtu nebo zdravotního postižení pěstounských dětí) vázán 

na ekonomickou /ne/aktivitu rodičů. Souvislosti mohou ozřejmit analýzy dalších příjmů. 

 

Tabulka č. 7.2 Odlišnosti celkových ročních příjmů na osobu pěstounských a 

běžných rodin podle demografické a ekonomické struktury rodiny - vybrané 

typy čistých rodin (v Kč) 

 pěstounské rodiny běžné rodiny rozdíl 

rodiny celkem  118 974 119 967 - 994 

UR 120 724 120 744 - 20 

UR s jedním dítětem 133 926 144 476 - 10 550 

UR 1d/2EA 180 905 156 007 24 898 

UR 1d/1EA 156 939 126 027 30 912 

UR 2 deti 117 047 113 704 3 343 

UR 2d/2EA 137 677 122 324 15 353 

UR 2d/1EA 103 698 97 780 5 918 

UR 3+deti 111 821 93 141 18 680 

NUR 115 336 109 608 5 728 

NUR 1d 116 985 126 392 - 9407 

Pozn.: uvedeny příjmy započítávající (zohledňující) příjmy za červen a za předchozích 12 měsíců. 

 

Fakt, že úplné rodiny s jedním dítětem mají celkově vyšší příjem v případě 

běžných rodin, zatímco v uvedených typech s jedním a dvěma aktivními rodiči je tomu 

naopak, lze vysvětlit tím, celkové výsledky o pěstounských rodinách s jedním dítětem 

jsou ovlivněny velkým podílem mezi nimi těch, které nemají pracovní příjmy, ale jen 

sociální a další. Jsou to již zmíněné příbuzenské pěstounské rodiny s prarodiči jako 

pěstouny. Navzdory poměrně vysokým dávkám pěstounské péče, takovéto rodiny 

                                                 
29  Barevně jsou v grafu č. 1 odlišeny úplné rodiny s různým počtem dětí, aby vynikly rozdíly mezi nimi (bez 

ohledu na počet ekonomicky aktivních). Pořadí rodin – první sloupec pěstounské, druhý sloupec běžné - 
zůstává zachováno. 

30  Jsou zahrnuti v oddělených souborech rodin s minimálními příjmy, ale nejsou zvlášť analyzovány. 
31  Na druhou stranu rodiny s oběma rodiči neaktivními, zejména důchodci, s nezaopatřenými dětmi se 

v běžné populaci vyskytují podstatně méně často. 
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dosahují podstatně nižších celkových příjmů ve srovnání s pěstounskými rodinami 

s alespoň jedním ekonomicky aktivním rodičem a také s běžnými rodinami. Publiko-

vaná data SRÚ to neumožňují prokázat (nejsou publikovány údaje o rodinách bez 

výdělečně činného rodiče). Výše dávek pěstounské péče za rok na osobu dosahuje 

v úplných rodinách bez výdělečně činného člena průměrně přes 34,5 tisíc korun, 

zatímco v úplných rodinách s oběma rodiči ekonomicky aktivními zhruba 25,8 tisíc. 

Neúplná rodina s neaktivním rodičem dostává podle našich dat průměrně ročně na 

osobu pěstounské dávky v hodnotě 45,5 tisíce korun, je-li s aktivním rodičem, pak je 

to 37,5 tisíc korun. Přesto jsou celkové příjmy v pěstounských úplných rodinách bez 

ekonomicky aktivního člena nízké - 113 tisíc oproti 132 tisícům v rodinách neúplných 

bez výdělečně činného rodiče. Proto v případě neúplných rodin je nižší příjmová 

úroveň rodin pěstounských s jedním dítětem důsledkem vyšší ekonomické aktivity 

osamělého rodiče v běžných rodinách oproti pěstounským (skladbu rodin viz tabulka č. 

7.1). 

Vliv odlišné role sociálních dávek (zahrneme-li do nich pěstounské) v rodinách 

s různým složením ukazují právě rozdíly mezi úplnými a neúplnými rodinami. Ty druhé 

jsou na tom finančně lépe v případě pěstounských rodin, zatímco v úplných rodinách 

je příjmová situace v zásadě vyrovnaná, protože obecně jsou neúplné rodiny více 

závislé na dávkách a méně jsou jejich finance podpořeny pracovními příjmy. Neúplné 

pěstounské rodiny dostávají celkově na dávkách státní sociální podpory (pěstounských 

a dalších) na osobu za rok 41,9-52,1 tisíce korun v závislosti na výdělečné činnosti 

rodiče, úplné rodiny pak 27,3-37,9 tisíc. 

 

Graf č. 7.1 Odlišnosti celkových ročních příjmů na osobu pěstounských a 

běžných rodin podle demografické a ekonomické struktury rodiny - vybrané 

typy čistých rodin (v Kč) 
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7.1.2 Skladba příjmů 

Při srovnávání struktury příjmů pěstounských a běžných rodin je třeba si 

uvědomit, že pěstounské rodiny pobírají několik sociálních dávek, které se u běžných 

rodin nemohou objevit, dávek vázaných na pěstounskou péči. Jejich hlavní funkcí je 

přispět k úhradě potřeb spojených s péčí o dítě, ve specifických případech mají vlastně 

nahradit výdělek ušlý tím, že jeden z rodičů (celodenně nebo část dne) pečuje o dítě 

(děti) v pěstounské péči (podrobněji o nárocích pěstounů na dávky viz kapitola 3). 

V absolutní hodnotě dosahují podle deklarací respondentů v průměru až necelých 12 

tisíc korun měsíčně na domácnost (srv. kapitola 3), což znamená v rozpočtu rodiny 

průměrně 35 tisíc korun za rok na osobu. Naproti tomu obecně nižší míra ekonomické 

aktivity rodičů v pěstounských rodinách má za následek to, že pěstounské rodiny 

v průměru dosahují jen o málo vyšší příjem z výdělečné činnosti (39 tisíc na osobu za 

rok) proti výši pěstounských dávek. V pěstounských rodinách jsou často výdělky a 

dávky pěstounské péče téměř rovnocennými zdroji příjmů z hlediska jejich velikosti. 

Tabulka č. 7.3 ukazuje různé výpočty podílu jednotlivých skupin příjmů. Realitě 

se více blíží podíly vypočítané za jednotlivé položky přímo z dat výběrového souboru 

pěstounských rodin (je zde vztažen daný příjem k celkovému příjmu každé rodiny 

zahrnuté v souboru). Protože však jde o průměr podílů, jejich součet nedává 100 % a 

odchylka od 100 procent ukazuje na variabilitu struktury příjmů (čím nižší je součet 

podílů, tím větší je variabilita mezi rodinami a též jejich typy). Naopak výpočtu podílu 

dílčích příjmů v publikovaných datech SRÚ se blíží výpočet druhý, kde je zajištěn 

součet sto procent, ale jedná se o „umělé“ podíly (podíly průměrů z průměrného 

celkového příjmu). V dalších srovnáních proto pracujeme v případě pěstounských 

rodin s „reálnějšími“ podíly vypočítanými přímo z dat.  

 

Tabulka č. 7.3 Podíly jednotlivých skupin příjmů - srovnání pěstounských a 

běžných rodin (podíly v %) 

 
pracovní 
příjmy 

dávky 
pěstounské 

péče 

ostatní 
dávky 
SSP 

důchody 
další 
soc. 

dávky 

dávky 
nemoc. 
pojištění 

příspěvek 
v nezam. 

další 
příjmy 

celkem 

čisté pěstounské rodiny*  28,3 32,5 4,2 20,4 1,1 0,5 0,7 3,0 90,7 

všechny pěstounské 
rodiny* 

28,1 31,2 4,2 20,1 1,3 0,5 0,7 2,9 89,0 

čisté pěstounské 
rodiny**  

35,1 31,3 4,0 21,8 1,3 0,6 0,7 5,2 100,0 

všechny pěstounské 

rodiny ** 
35,2 31,0 3,8 21,4 1,5 0,7 0,7 5,7 100,0 

Všechny rodiny SRÚ** 79,7 0,0 6,0 2,9 0,7 1,8 0,6 8,4 100,0 

*výpočet podílu za jednotlivé položky (nezávisle na ostatních)       

** podíl průměrných hodnot ze součtu průměrných hodnot    

 
Stejně jako u běžných rodin, také u pěstounských se v různých jejich typech 

struktura příjmů liší. Podíváme-li se na odlišnosti mezi úplnými a neúplnými rodinami, 

můžeme navzdory zásadním odlišnostem mezi pěstounskými a běžnými rodinami 

nalézt některé společné rysy neúplných rodin pěstounských a běžných. V obou 

případech mají neúplné rodiny menší podíl pracovních příjmů - graf č. 7.2 (v obou mají 

osamělí rodiče větší problémy se skloubením rodinných a pracovních povinností a 
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nejspíš též horší pozici na trhu práce). Komplementárním důsledkem je větší podíl 

sociálních příjmů, který je však v pěstounských rodinách markantnější, než v běžných. 

 
Graf č. 7.2 Rozdíly ve struktuře příjmů mezi úplnými a neúplnými rodinami v 

čistých pěstounských a běžných rodinách (v %) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

UR

NUR
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P
R

S
R

Ú

pracovní příjmy dávky pěstounské péče

ostatní dávky SSP důchody

další sociální dávky dávky nemocenského pojištění

příspěvek v nezaměstnanosti další příjmy

 

Pozn.: PR=pěstounské rodiny; SRÚ=běžné rodiny ze statistiky rodinných účtů; UR=úplná rodina, 
NUR=neúplná rodina; SSP=státní sociální podpora 

 

Při detailnějším srovnání příjmové struktury v rodinách podle úplnosti a 

současně počtu dětí nacházíme další dílčí odlišnosti mezi pěstounskými a běžnými 

rodinami. Především v pěstounských úplných i neúplných rodinách s přibývajícím 

počtem dětí stoupá podíl pracovních příjmů. Rozdíl mezi rodinami s jedním a dvěma 

dětmi je způsoben mj. již výše zmíněným velkým zastoupením příbuzenských 

pěstounských rodin s jedním dítětem, kde o dítě pečují prarodiče, často důchodci. Tím 

však není vysvětlen nárůst podílu pracovních příjmů ve vícedětných rodinách oproti 

dvoudětným i v čistých rodinách, což je opačný trend, než zaznamenáváme u běžných 

rodin. To lze „statisticky“ vysvětlit tím, že v úplných rodinách se třemi a více dětmi je 

menší část těch, kde není žádný z rodičů výdělečně činný (9,5 % těchto rodin), než 

v rodinách se dvěma dětmi (26,4 % - viz kapitola 3.1), ale k věcnému výkladu 

bychom potřebovali podrobnější informace o běžných rodinách. 

 Odlišnosti v podílu důchodů na příjmech pěstounských rodin s různým počtem 

dětí poukazují nikoliv na vliv tohoto počtu, ale na fakt, že více dětí (konkrétně dětí 

v pěstounské péči) si berou spíše mladší rodiče, z nichž alespoň jeden vydělává, když 

se druhý věnuje (celodenně) péči o děti, zatímco již byl zmíněn podíl rodičů s (pouze) 

příjmy z důchodů v rodinách s jedním dítětem. Jak bylo též zmíněno, tento aspekt 

příjmové struktury nelze porovnávat s běžnými rodinami, protože nejsou k dispozici 

data. Nelze však pochybovat, že v běžných čistých rodinách s důchodcem v čele 

domácnosti (příp. i s jeho partnerem důchodcem) a nezaopatřenými dětmi jsou celkové 

příjmy nižší a současně role důchodů vyšší, než v pěstounských rodinách. 
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Jisté „zvýhodnění“ finanční situace pěstounských rodin oproti běžným signalizuje 

fakt, že s počtem dětí vzrůstá i podíl sociálních příjmů, zejména pěstounských dávek 

(nevázaných na příjmy), ale i ostatních dávek SSP. Nicméně i v běžných rodinách se 

zdají být dávky SSP spíše závislé na počtu dětí, než na pracovních příjmech rodičů. 

Z méně nápadných odlišností lze ještě zmínit např. to, že zastoupení příjmů z důchodů 

a pobírání pěstounských dávek v pěstounských neúplných rodinách nejspíš snižuje 

jejich nároky na další sociální dávky (než dávky SSP a důchody), zatímco v běžných 

rodinách vícedětnost a neúplnost rodiny nároky zvyšuje (více, než v pěstounských), 

avšak celkové podíly jsou u všech rodin relativně nevýznamné. V obou typech rodin 

těží z dalších příjmů spíše neúplné rodiny, v případě běžných rodin však s markantním 

rozdílem, jenž lze snad vysvětlit jejich některou dílčí položkou. V obou typech rodin je 

zaznamenána v neúplných rodinách vyšší hodnota darů oproti rodinám úplným, 

v pěstounských rodinách konkrétně věcných darů od příbuzných.32  

 

Graf č. 7.3 Rozdíly ve struktuře příjmů mezi čistými pěstounskými a běžnými 

rodinami a mezi úplnými a neúplnými rodinami podle počtu dětí, v % 
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Pozn.: PR=pěstounské rodiny; SRÚ=běžné rodiny ze statistiky rodinných účtů; UR=úplná rodina, 
NUR=neúplná rodina; SSP=státní sociální podpora 

 

 Grafy č. 7.2 a 7.3 ukazují, že v žádné ze sledovaných pěstounských rodin podle 

počtu dětí nedosahuje součet podílů pracovních příjmů a pěstounských dávek toho 

podílu pracovních příjmů, které mají shodné typy běžných rodin. Největší rozdíly jsou 

v úplných i neúplných rodinách s jedním dítětem, kde ze známých důvodů hrají velkou 

roli důchody. 

Při pohledu na odlišnosti struktury příjmů v úplných rodinách podle toho, zda 

jsou ekonomicky aktivní oba rodiče nebo pouze jeden (tabulka č. 7.4), jsou zjevné 

velmi podobné vlivy aktivity na pracovní příjmy, tj. obdobná míra jejich poklesu při 

neaktivitě jednoho rodiče. Publikovaná data SRÚ neumožňují porovnat tento vliv 

                                                 
32  Publikovaná data zahrnují samostatně jen dary od příbuzných, jejichž hodnota je u neúplných rodin 

významně vyšší, ale nemůže vysvětlit celkový rozdíl. 
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ekonomické aktivity rodiče v neúplných běžných rodinách, přičemž ten je v neúplných 

pěstounských rodinách velmi markantní (podíl pracovních příjmů v neúplné 

pěstounské rodině s výdělečně činným rodičem dosahuje 54,9 % celkových příjmů, 

v případě jeho neaktivity je to 1,3 %; zatímco podíl pěstounských dávek se 

dramaticky neliší, neúplné rodiny bez výdělečně činného rodiče získávají desetkrát 

větší podíl z důchodů a téměř dvakrát větší podíl z dávek SSP oproti rodinám 

s rodičem aktivním –43,5 a 4,3 %, resp. 5,4 a 3,0 %). 

Dávky SSP v pěstounských rodinách nehrají tak velkou roli jako v rodinách 

běžných, v případě ztráty jednoho pracovního příjmu z důvodu péče o dítě33. Tzv. další 

nebo ostatní příjmy jsou o něco významnějším přínosem v běžných úplných rodinách, 

kde jejich podíl zřetelně reflektuje míru ekonomické aktivity rodičů. U pěstounských 

rodin zaznamenáváme takový vliv jen v případě jednoho dítěte. 

 

Tabulka č. 7.4 Rozdíly ve struktuře příjmů mezi čistými pěstounskými a 

běžnými úplnými rodinami podle počtu dětí a ekonomické aktivity rodičů, v % 

  
pracovní 
příjmy 

dávky 
pěstoun. 

péče 

ostatní 
dávky 
SSP 

důchody 
další 

sociální 
dávky 

dávky 
nemoc. 
pojištění 

příspěvek 
v nezam. 

další 
příjmy 

PR 

UR 1d/2EA 74,8 16,9 0,2 4,2 0,5 0,0 0,0 1,7 

UR 1d/1EA 42,6 21,5 1,2 21,6 0,0 1,1 2,4 4,8 

UR 2d/2EA 66,3 24,9 0,5 0,4 0,6 1,2 0,0 2,3 

UR 2d/1EA 48,8 30,5 2,9 9,1 0,3 0,3 0,0 1,9 

UR celkem 35,3 29,6 3,7 18,3 1,1 0,7 0,7 3,1 

SRÚ 

UR 1d/2EA 87,0 0,0 1,3 1,0 0,1 2,9 0,3 7,4 

UR 1d/1EA 64,8 0,0 15,0 6,4 0,6 2,0 1,1 10,1 

UR 2d/2EA 89,8 0,0 1,6 0,6 0,1 1,7 0,3 5,9 

UR 2d/1EA 71,7 0,0 16,7 2,1 0,5 1,5 1,0 7,2 

UR celkem 82,4 0 6,0 1,9 0,3 1,9 0,5 7,0 

Pozn.: PR=pěstounské rodiny; SRÚ=běžné rodiny ze statistiky rodinných účtů; UR=úplná rodina, 
NUR=neúplná rodina; 1d=1dítě; 2d=2 děti; 1EA=jeden ekonomicky aktivní rodič; 2EA=oba ekonomicky 
aktivní rodiče; SSP=státní sociální podpora 

 

Pro ilustraci, co uvedená struktura příjmů obnáší v absolutních číslech, 

předkládáme tabulku č. 7.5 za vybrané typy pěstounských a běžných rodin. Z těchto 

dat si lze na několika případech ilustrovat, nakolik sociální příjmy nahrazují příjmy 

pracovní tam, kde pracovních příjmů nemůže být dosahováno z důvodu péče o děti. 

Např. úplná čistá rodina s jedním dítětem, když jsou oba rodiče výdělečně činní, má 

v součtu pracovních příjmů, dávek pěstounské péče a SSP a důchodů příjmy v hodnotě 

161 912 Kč, zatímco v průměru tento úhrn za všechny úplné pěstounské rodiny 

s jedním dítětem činí 121 655 Kč (rozdíl zhruba 40 tisíc korun). V případě běžných 

rodin dosahují uvedené příjmy v uvedených typech rodin hodnot 139 323 Kč a 127 

518 Kč (rozdíl 12 tisíc korun). V případě obou ekonomicky aktivních rodičů tedy tento 

typ rodiny dosahuje vyšších příjmů v pěstounských rodinách, ale je v nich také větší 

pokles příjmů při neaktivitě jednoho nebo obou rodičů. V případě čistých úplných rodin 

se dvěma dětmi vyzní stejné porovnání tak, že zde jsou menší nerovnosti mezi 

pěstounskými a běžnými rodinami i mezi rodinami s různou mírou ekonomické aktivity 

                                                 
33  Příjemci dávek pěstounské péče nemají sice nárok na sociální příplatek, ale jeho velikost je zanedbatelná 

ve všech typech rodin. 
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rodičů uvnitř souboru pěstounských a souboru běžných rodin. Podstatný rozdíl činí 

výdělečná činnost rodiče také v neúplných pěstounských rodinách, a ačkoliv k nim 

nemáme možnost porovnání s běžnými rodinami, i zde lze odhadovat rozdíly spíše 

výraznější.  

 

Tabulka č. 7.5 Přehled dílčích příjmů pěstounských a běžných rodin podle 

složení domácností, v Kč 

 
pracovní 
příjmy 

dávky 
pěstoun. 

péče 

ostatní 
dávky 
SSP 

důchody 
další 

sociální 
dávky 

dávky 
nemoc. 
pojištění 

příspěvek 
v nezam. 

další 
příjmy 

PR 
UR 47 372 32 665 3 806 23 069 1 266 658 697 4 807 

NUR 22 241 44 223 6 603 30 349 1 832 802 1 186 4 797 

SRÚ 
UR 99 434 0 7 284 2 257 410 2 337 616 8 404 

NUR 66 244 0 8 188 7 730 2 993 1 733 748 21 973 

          

PR 

UR 1 dite 45 505 29 598 1 547 45 005 374 566 996  5 321 

UR 2 deti 49 228 34 344 3 219 22 338 1 052 527 336 4 833 

UR 3+deti 47 710 34 160 6 143 5 639 2 172 823 684 5 233 

NUR 1 dite 22 336 41 749 6 269 38 092 1 365 974 1 275 7 053 

SRÚ 

UR 1 dite 114 791 0 8 093 4 634 383 3 807 824 11 944 

UR 2 deti 95 856 0 6 689 1 329 271 1 830 582 7 147 

UR 3+deti 77 094 0 7 975 515 1119 955 248 5239 

NUR 1 dite 81916 0 6 393 7942 2201 2484 740 24716 

          

PR 

UR 1d/2EA 127 624 26 846 272 7170 880 0 0 3 299 

UR 1d/1EA 66 676 30 094 2 072 31 908 0 1 235 2 580 7 480 

UR 2d/2EA 89 732 26 052 1 128 568 931 1 275 0 5 212 

UR 2d/1EA 51 780 33 945 4 941 14 751 429 417 0 5 153 

SRÚ 

UR 1d/2EA 135 719 0 1 980 1 624 177 4587 420 11 500 

UR 1d/1EA 81 659 0 18 865 8 046 771 2556 1 448 12 683 

UR 2d/2EA 109 828 0 1 979 767 155 2049 316 7 230 

UR 2d/1EA 70097 0 15 713 2 032 499 1434 963 7 041 

PR celkem 39 170 36 367 4 696 25 353 1448 704 856 4 803 

SRÚ celkem 95 596 0 7 177 3 416 796 2 182 687 10 112 

Pozn.: PR=pěstounské rodiny; SRÚ=běžné rodiny ze statistiky rodinných účtů; UR=úplná rodina, 
NUR=neúplná rodina; 1d=1dítě; 2d=2 děti; 1EA=jeden ekonomicky aktivní rodič; 2EA=oba ekonomicky 
aktivní rodiče; SSP=státní sociální podpora 

 

Tyto příklady ukazují, spolu se srovnáním relativního složení celkových příjmů 

podle skupin zdrojů příjmů, že efekt sociálních příjmů kolísá podle typů rodin. 

Závislost sociálních příjmů na počtu dětí a na výši pracovních příjmů je také 

nerovnoměrná ve svém dopadu na souhrn pracovních a sociálních příjmů. Na příjmech 

jsou více vázané sociální dávky v běžných rodinách, což je dáno jejich koncepcí 

v porovnání s pěstounskými dávkami. Názorně výsledný efekt souhrnu pracovních 

příjmů a hlavních sociálních příjmů ukazuje graf č. 7.4. 
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Graf č. 7.4 Souhrn pracovních a sociálních příjmů ve vybraných typech 

pěstounských a běžných rodin, v Kč 
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Ze srovnání struktury příjmů podle počtu pěstounských dětí (viz kapitola 3.1) a 

podle počtu všech dětí je zřejmé, že lidé věnující se pěstounské péči omezují svou 

ekonomickou aktivitu - ve prospěch péče o děti nebo z jiných důvodů. V některých 

případech příbuzenské pěstounské péče se ujímají pěstounské péče prarodiče, 

již důchodci. Tyto skutečnosti již samy o sobě významně modifikují skladbu zdrojů 

příjmů pěstounských rodin ve prospěch sociálních příjmů a na úkor pracovních ve 

srovnání s běžnými rodinami. V souhrnu se to však neodráží v celkové výši příjmů. 

Výše pracovních příjmů představuje jeden ze základních rozdílů v příjmové 

situaci pěstounských a běžných rodin. Jak ukazují uvedená srovnání, pracovní příjmy 

v běžných rodinách jsou podstatně vyšší, než v pěstounských. Celkově jsou pracovní 

příjmy v domácnostech běžných rodin 2,4krát vyšší, ale poměr se mění podle počtu 

nezaopatřených dětí v domácnosti. Pokud jsou v obou typech rodin 3 a více dětí, je 

uvedený poměr pouze 1,7 a pokud je v nich jedno dítě, rovná se 3,1. V pěstounských 

rodinách už jedno dítě34 vede k omezení výdělečné činnosti, nebo někde naopak 

ukončení ekonomické aktivity umožnilo, většinou prarodičům, vzít si dítě do 

pěstounské péče, a proto je tam největší rozdíl, zatímco v běžných rodinách až více 

dětí znamená (alespoň dočasné) přerušení či ukončení výdělečné činnosti jednoho 

z rodičů. 

Druhý zásadní rozdíl v příjmech dvou sledovaných typů rodin spočívá 

v odlišnosti sociálních příjmů, což je přirozeně dáno především dávkami pěstounské 

péče. Zde je poměr obrácený, a to 0,41 ve prospěch pěstounských rodin (neboli 

celkové sociální příjmy v pěstounských rodinách jsou naopak 2,5krát vyšší, než 

v rodinách běžných). Sociální příjmy jsou tedy velice významnou, lze říci zásadní 

složkou celkových příjmů pěstounských rodin. Jsou nastaveny tak, že celkové příjmy 

v průměru neodlišují tyto rodiny od rodin běžných. 

                                                 
34  Vzhledem k výběru je to dítě v pěstounské péči, i když jinak v tomto porovnání pojednáváme o všech 

dětech v rodinách, kde alespoň jedno je v pěstounské péči. 
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7.2 Vydání 

Vzhledem k odlišnostem ve skladbě pěstounských rodin a v často odlišných 

potřebách pěstounských dětí oproti dětem v běžných rodinách, což do jisté míry platí i 

o rodičích, lze předpokládat také rozdílnou výši a strukturu výdajů. Kromě toho 

celkový objem a struktura výdajů závisí na příjmové situaci v rodinách. Při hodnocení 

struktury výdajů je třeba brát v úvahu, že ta odráží současně potřeby rodin a také 

jejich finanční možnosti, přičemž při rozhodování o zaměření výdajů mohou hrát 

v pěstounských rodinách roli trochu jiné motivace než v běžných. Jak je popsáno 

v kapitole 2.2, děti v pěstounské péči jsou častěji zdravotně postižené nebo mají různé 

„drobnější“ zdravotní potíže, ale také bývají nějakým způsobem sociálně a psychicky 

deprivované. Lze tedy očekávat vyšší nároky na zdravotní péči a často také na 

uspokojení jejich materiálních potřeb - velmi zhruba řečeno mj. na jistou „kompenzaci“ 

větší psychosociální zátěže či citové deprivace. Vyšší počet dětí by teoreticky mohl 

znamenat vyšší výdaje na školní potřeby a vzdělávací aktivity či volný čas, stejně 

ovšem jako na bydlení ve větších bytech. Podstatně obtížněji se hledají oblasti, kde by 

snad pěstounské rodiny mohly mít nároky ve srovnání s běžnými rodinami nižší. 

Náš výzkum zjišťoval, jak sami pěstouni hodnotí tyto skutečnosti (viz kapitola 

3.3). Překvapivě jen zhruba pětina dotázaných si, podle toho, co uvedli v dotazníku, 

všímá, že by se náklady na potřeby rodiny a jejích členů v jejich rodinách lišily 

významně od jiných rodin. Pokud takový rozdíl reflektují, vidí ho nejčastěji v nákladech 

na zdravotní péči, nebo jej vnímají velmi obecně, případně připomínají prostě vyšší 

výdaje na stejné potřeby, jako jsou v jiných rodinách, nebo je nedokáží identifikovat 

(příp. je definují velmi specificky - viz kapitola 6). Pokud se ale ptáme přímo na to, ve 

kterých dílčích položkách v rámci celkových rodinných výdajů se pěstounské rodiny 

musí omezovat, respondenti upozorňují zejména jednak opět na vydání za běžné 

potřeby a jednak na náklady na volnočasové aktivity (konkrétně třeba nižší možnost 

dovolené mimo domov) a na různé nákladnější, mimořádné rodinné aktivity (blíže 

k tomu kapitola 3.3, zde jen v grafu č. 7.5 připomínáme základní výsledky35).  

 

                                                 
35  Graf uvádí jen odpovědi, kde byla uvedena některá složka výdajů. Položky v prvním pořadí uvedly 2/3 

dotázaných, v druhém pořadí už jen třetina a ve třetím pořadí šestina dotázaných. 
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Graf č. 7.5 V čem se rodiny musí omezovat (v %) 
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7.2.1 Celková vydání 

Shrneme-li tyto poznatky, bylo by možné na jedné straně očekávat celkově 

vyšší výdaje a vyšší absolutní a relativní vydání na běžné, základní potřeby (stravování 

a ošacení či dopravu), na zdravotní potřeby a na aktivity volného času, čili vlastně 

rodinné aktivity. Na straně druhé v podstatě v týchž oblastech pěstouni vnímají 

nedostatečnost svých finančních možností. Podívejme se tedy, jak se tyto názory a 

zkušenosti projevují v datech o vydáních pěstounských a běžných rodin.  

Podobně jako v případě příjmů jsme se tázali na vydání v jednom konkrétním 

měsíci, na významnější odlišnosti těchto konkrétních měsíčních výdajů od „běžných“ 

měsíčních výdajů a na větší jednorázové či mimořádné výdaje za poslední rok, které 

celkové roční výdaje ovlivňují. Byly zjištěny průměrné výdaje, uvedené v tabulce č. 

7.6.  

V ní jsou uvedeny dvě hodnoty vypočtených odhadů ročních výdajů na osobu 

vzhledem k míře spolehlivosti odpovědí, zmíněné na začátku kapitoly. Lze je chápat 

jako hranice intervalu, ve kterém se nalézají reálná vydání pěstounských rodin. Jak již 

bylo zmíněno (kapitola 3.2), fakt, že se sběr dat odehrál v červnu, navíc způsobil, že 

měsíční vydání byla ovlivněna jednorázovými typy výdajů zejména z důvodu nákupu 

dovolených od cestovních kanceláří nebo dětských táborů, méně často jednorázovými 

příspěvky na pojištění apod. První uvedená skupina výdajů navíc byla deklarována 

zhruba třetinou a druhá skupina ani ne desetinou dotázaných (přičemž 44 % se otázka 

netýkala nebo ji nezodpověděli). Proto jsme zohlednili při výpočtech v souvislosti 

s porovnáním pěstounských a běžných rodin pouze první skupinu. Provedli jsme to 

tak, že výdaje na „organizovanou dovolenou“ byly započteny (v relevantních vý-

počtech) jako jednorázové celoroční výdaje.36  

                                                 
36  Pokud náklady na organizovanou dovolenou uvedené za červen rozpočítáme na člena domácnosti, vychází 

727 Kč, a v datech SRÚ vychází obdobný přepočet (průměr na osobu na měsíc) na 629 Kč. Nezdá se 
tedy, že by tento náš krok mohl příliš zkreslit výsledky. 
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Tabulka č. 7.6 Celkové výdaje za rok na osobu: data a odhady z šetření 

pěstounských rodin a data SRÚ (v Kč) 

  
  

součet 
měsíčních 
vydání za 
všechny 
položky I  

součet 
měsíčních 
vydání za 
všechny 
položky 

II1 

upravené 
celkové 
měsíční 
vydání 2 

odhad 
ročních 
vydání 3 

upravená 
roční 

vydání 4 

odhad ročních vydání na 
osobu pěstounských rodin 

roční 
vydání 

na osobu 
v datech 

SRÚ 

z odhadu 
ročních 
vydání 

z uprave-
ných ročních 

vydání 

průměr 34 579 31 546 30 267 363 209 472 885 91 251 116 543  98 255 

median 29 147 27 300 26 620 31 9440 382 548 88 200 103 100  

N 700 722 656 656 608 656 700  1 170  

čisté rodiny 

průměr 34 229 31 139 29 849 358 185 469 941 95 006 121 470 

úplné  
98 280 

neúplné  
 96 381 

median 29 055 26 570 26 242 314 898 377 080 90 599 107 129  

N 556 576 520 520 483 520 483 1 106 

1 bez červnových nákladů na dovolenou od cestovní kanceláře, které jsou sezonního charakteru a významně 
zvyšují náklady malého počtu domácností, což zkresluje průměrné údaje 
2 připočten (odečten) udaný rozdíl oproti „obvyklým“ měsíčním výdajům 
3 upravená měsíční vydání znásobená dvanácti 
4 upravená měsíční vydání znásobená dvanácti a připočteny udané mimořádné výdaje za poslední rok. 
Z konečného výpočtu byly vyřazeny ojedinělé případy s extrémními hodnotami výdajů (0 a nad 300 000 Kč 
za měsíc) 

Zdroje: výběrové šetření pěstounských rodin a data statistiky rodinných účtů ČSÚ 

 

Protože se v dalších podrobnějších srovnáních s daty SRÚ budeme věnovat 

pouze čistým rodinám, je třeba stručně vyhodnotit jejich odlišnosti od celku sledova-

ných rodin. Celková vydání jsou v čistých, přirozeně o něco menších, rodinách nižší 

než tam, kde v domácnosti s nukleární rodinou žijí další osoby. Rozdíl činí v měsíčních 

vydáních několik málo set korun a provedenými úpravami se prakticky nemění. Rozdíly 

v mediánových vydáních jsou menší. V přepočtu na osobu jsou však oba ukazatele 

vydání v čistých rodinách vyšší. Podíl nenukleárních, širších rodin žijících v jedné 

domácnosti je však nevelký a neumožňuje hlubší analýzy příčin.Může však jít o to, že 

v obou typech rodin jsou podobné společné náklady (např. na bydlení). 

Podobně jako u příjmů, nenacházíme ani u celkových vydání za rok na 

osobu zásadní rozdíly mezi pěstounskými a běžnými rodinami. Výpočet pro 

pěstounské rodiny s předpokládanou hodnotou průměrných ročních výdajů na osobu 

mezi 91 251 Kč a 116 543 Kč (podle způsobu výpočtu) znamená, že údaj ze SRÚ o 

výdajích v běžných rodinách ve výši 98 255 Kč se pohybuje v tomto intervalu. 

V případě čistých rodin jsou výdaje v pěstounských vyšší než v běžných. Jestliže 

celkové odlišnosti ve vydáních pěstounských rodin nebyly zjištěny v takové velikosti, 

jak jsme očekávali, je třeba se podívat, které rodiny se od běžných rodin nejvíce liší. 

Pro lepší poznání reálných výdajů a zejména toho, co ovlivňuje odlišnosti výdajů 

pěstounských rodin od běžných, se podívejme, zda a jak se liší v rodinách s různými 

demografickými a ekonomickými charakteristikami. Zde jsou základem pro výpočet 

neupravené roční výdaje na osobu, jakkoliv je lze považovat za trochu podhodnocené 

(šestý sloupec v tabulce č. 7.6).  

Z dat v tabulce č. 7.7 se nezdá být potvrzen předpoklad, že výdaje v pěstoun-

ských rodinách jsou vyšší než v rodinách běžných, a to jak v případě úplných, tak 

v případě neúplných rodin. Neplatí to ovšem shodně v rodinách s různým počtem dětí, 
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který má na vydání vliv, prokázaný mj. např. v šetření nákladů na výchovu a výživu 

dětí z roku 2003.37 Naopak míra ekonomické aktivity rodičů hraje menší roli. Projevuje 

se pouze u běžných rodin (při kontrole počtu dětí), a tak je rozdíl mezi pěstounskými a 

běžnými rodinami větší v rodinách s jedním ekonomicky aktivním rodičem. Je to mj. 

proto, že v pěstounských rodinách má míra ekonomické aktivity rodičů menší vliv na 

celkové průměrné příjmy než v rodinách běžných (srv. s kapitolou 8). Jedna možná 

interpretace je taková, že pěstounským rodinám se častěji stává, že mají taková 

vydání, jimž se nedá vyhnout ani při nižších příjmech (které však jsou většinou 

vyrovnané nebo i o málo větší v pěstounských rodinách). Zdá se, jak bude ukázáno 

dále, že to platí např. u nákladů na zdravotní péči, zatímco naopak v případě výdajů 

na aktivity volného času se zřejmě pěstounské rodiny musí uskrovňovat ve prospěch 

jiných skupin výdajů.  

 

Tabulka č. 7.7 Celková vydání za rok na osobu v pěstounských a běžných 

rodinách podle demografické a ekonomické struktury domácností čistých 

rodin (v Kč) 

typ rodiny 
pěstounské 

rodiny 
běžné rodiny 

SRÚ 
typ rodiny 

pěstounské 
rodiny 

běžné rodiny 
SRÚ 

UR 94 583 98 280 UR 1d/2EA 117 594 122 316 

NUR 95 868 96 381 UR 1d/1EA 117 630 100 133 

   UR 2d/2EA 99 250 99 725 

UR 1 dítě 104 128 114 092 UR 2d/1EA 101 761 82 486 

UR 2 děti 97 911 93 670 

 UR 3+děti 84 696 79 521 

NUR 1 dítě 98 926 107 924 

Pozn.: PR=pěstounské rodiny; SRÚ= statistika rodinných účtů; UR=úplná rodina, NUR=neúplná rodina 

7.2.2 Výše a podíly jednotlivých položek vydání 

Vzhledem k odlišným potřebám a také příjmům pěstounských a běžných rodin 

lze předpokládat odlišné relativní zastoupení jednotlivých položek v rozpočtu rodin a 

data to prokázala. Současně v rámci pěstounských rodin a v rámci běžných rodin se 

specificky utváří struktura vydání v jednotlivých typech rodin podle počtu dětí a míry 

ekonomické aktivity rodičů.  

 

                                                 
37  Náklady na výchovu a výživu dětí v roce 2003. Praha: ČSÚ 2003.  
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Tabulka 7.8 Průměrná vydání na jednotlivé položky rozpočtu na osobu za rok v 

pěstounských a běžných rodinách (v Kč ) 

roční výdaje 
na osobu 
v těchto 
typech 
rodin: 
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pěstounské rodiny 

měsíční 
výdaje 
domácnosti 
- všechny 
rodiny  

7505 6615 1822 689 1288 1822 1539 2187 1331 1493 7 505 

všechny 
rodiny 

23 579 22 076 5 787 1 843 4 288 5 162 4 677 6 438 4 077 4 110 10 496  

čisté rodiny 23 810 23 073 5 777 2 020 4 600 5 291 4 937 6 928 4 303 4 227 11 027  

čisté UR  23 779 20 295 6 634 2 197 4 004 6 107 4 816 6 881 4 223 4 646 
 

11 844 

čisté NUR  23 874 28 807 4 008 1 656  5 829 3 607 5 187 7 026 4 470 3 362 
 

9 341 

běžné rodiny ze SRÚ 

čisté UR 20 634 16 761 6 367 1 060 2 089 12 258 5 815 10 898 4 658 6 368 11 371 

čisté NUR 20 037 24 681 4 932 1 183 2 139 7 137 5 545 9 903 5 551 5 254 10 020 

všechny 
rodiny s 
dětmi 

20 651 17 927 6194 1 082 2 079 11 574 5 837 10 724 4 815 6 207 11 186 

* vč. alkoholických nápojů a tabáku 

** v datech SRÚ „rekreace a kultura“ 

Pozn.: řádky s šedým pozadím obsahují údaje, které nejsou srovnávány s daty SRÚ, ale doplňují obraz o 
vydáních pěstounských rodin 

Zdroje: výběrové šetření pěstounských rodina a data statistiky rodinných účtů ČSÚ 

 

Nejprve proto porovnáme absolutní hodnoty nákladů na různé potřeby, služby, 

poplatky atd. Z tabulky č. 7.8 vidíme, že nejméně se položky v obou typech rodin 

liší ve čtyřech skupinách vydání - bytovém vybavení, vydáních na telekomunikace 

(v obou běžné rodiny vynakládají jen o málo více), vzdělávání (kde je tomu naopak38) 

a v heterogenní skupině tzv. ostatních vydání. Lze to zjednodušeně interpretovat tím, 

že v žádném ze sledovaných typů rodin s dětmi obecně není vybavování domácnosti 

výrazněji v popředí zájmu (vzhledem k příjmové situaci a etapě rodinného cyklu), že 

oběma typům rodin umožňuje převážně bezplatné vzdělávání v ČR nevydávat v této 

oblasti významnější sumy, pokud neaspirují na vyšší úroveň (v obou případech jde o 

nejnižší položku) a že v obou typech rodin s dětmi existují podobné nároky na 

telekomunikace (vč. internetu). Je současně možné předpokládat, že pro mnohé 

rodiny je v případě vzdělání a možná i telekomunikací výše reálných výdajů výsledkem 

nedobrovolného omezení s ohledem na dané finanční možnosti, čili to může být oblast 

nespokojenosti s finanční dostupností uspokojování vnímaných potřeb, zejména ve 

vzdělávání. Poukazují na to některé názory pěstounů z kvalitativního šetření.39 Je zde 

                                                 
38  I vzhledem k vyššímu počtu dětí v pěstounských rodinách 
39  V kapitole 6 jsou uvedeny názory pěstounů, podle nichž je často obtížně dostupné pro děti v pěstounské 

péči vzdělání vyšší než vyučení. 
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nevýrazný vliv typu rodiny, kdy např. v čistých úplných rodinách jsou náklady na 

vzdělání u pěstounů vyšší. Zvláštní pozornost si vyžaduje heterogenní skupina 

ostatních vydání, ale vrátíme se k ní dále. 

Pěstounské rodiny vydávají ve srovnání s běžnými rodinami více 

zejména na zdravotní péči, nájemné a poplatky související s bydlením a na domácí 

stravování. Postupně se na tyto jednotlivé skupiny podíváme blíže. 

Protože náklady na vzdělání a na zdraví mají v rodinách s nezaopatřenými dětmi 

zvláště významné postavení, je vhodné se na ně více zaměřit, přestože jejich relativní 

zastoupení v celkových výdajích není velké. Graf č. 7.6 ukazuje, že na obě skupiny 

položek vydávají více pěstounské rodiny, ač zejména v případě vzdělání jsou rozdíly 

nevýrazné. Výdaje na zdraví v pěstounských rodinách navíc vykazují kolísavost mezi 

typy rodin a lze předpokládat, že rozhodující determinantou není tolik složení rodiny 

zde vyjádřené, ale spíše zdravotní stav dětí v jednotlivých typech rodin (viz kapitola 

3.2).  

 

Graf č. 7.6 Diferenciace vydání na vzdělávání a na zdravotní péči podle složení 

rodiny v čistých pěstounských a běžných rodinách (v Kč) 
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Pozn.: PR=pěstounské rodiny; BR=běžné rodiny ze statistiky rodinných účtů; UR=úplná rodina, 
NUR=neúplná rodina; EA=ekonomicky aktivní; d=dítě 

 

Vyšší výdaje na léky a zdravotnické potřeby v pěstounských rodinách oproti 

běžným není těžké vysvětlit. Děti v nich žijící mají častěji zdravotní problémy, příp. 

jsou zdravotně postižené (viz kapitola 2.2). Otázkou je, nakolik odlišnost výdajů 

odpovídá vyšším zdravotním potřebám dětí v pěstounské péči, čili zda prostředky, 

které pěstounské rodiny mohou vynaložit na zdravotní potřeby pěstounských dětí a 

dalších členů rodiny, jsou dostatečné, ale k jejímu zodpovězení zde nemáme 

dostatečné podklady. Fakt, že pěstounské rodiny vynakládají na zdraví zhruba 

dvojnásobný objem peněz proti běžným, a to cca 4,5 tisíc na osobu za rok, naznačuje, 

vysoké pokrytí potřeb, ale na druhé straně je relativní zastoupení nákladů na zdraví 

v celkovém rozpočtu pěstounských rodin nápadně malé (srv. kapitola 3.2). 
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Pokud jde o náklady na domácí stravování (potraviny apod.), můžeme hledat 

vysvětlení vyšších nákladů v pěstounských rodinách nejen ve vyšším počtu členů a 

případně odlišných stravovacích návycích (mj. nutnost domácí stravy) v rodinách 

pěstounských, ale především ve faktu odlišných požadavků na výživu dětí v pěstounské 

péči, které často vyžadují dietní stravování.  

Vyšší náklady na bydlení v pěstounských rodinách jsou způsobeny zejména 

větší velikostí bytů, především z hlediska obytné plochy na osobu, ale v případě 

úplných rodin (zvláště s více dětmi) i z hlediska počtu obytných místností (tabulka č. 

7.9). Pěstounské rodiny bydlí ve výrazně větších bytech. Jsou sice také početnější, ale 

ukazatel obytné plochy jasně prokazuje, že to nevede k omezení životního prostoru 

jednotlivce v domácím prostředí. Častěji než běžné rodiny žijí ve vlastních rodinných 

domcích, ale také v nájemních bytech. Na vyšší náklady může mít vliv i částečně jiný 

životní styl („vynucený“ větší velikostí rodiny) nebo formy zajišťování bytového 

komfortu jako tepla apod., což může zvyšovat náklady na poplatky za energie. Můžeme 

usuzovat, že právě relativně dobré prostorové předpoklady přispívají, vedle etických a 

dalších motivů, k rozhodnutí pěstounů vzít si děti do pěstounské péče. Na druhé straně 

to ale zvyšuje náklady na bydlení a v nejednom případě zadlužení rodiny hypotékami a 

půjčkami. 

 

Tabulka č. 7.9 Charakteristiky bydlení pěstounských a běžných rodin - velikost 

bytu 

 

pěstounské rodiny 
běžné rodiny 

všechny rodiny čisté rodiny 

počet 
obytných 
místností 

celková 
plocha 
bytu 

obytná 
plocha 

na osobu 

počet 
obytných 
místností 

celková 
plocha 
bytu 

obytná 
plocha 

na osobu 

počet 
obytných 
místností 

obytná 
plocha 

na osobu 

celkem 3,8 103,1 26,4 3,6 101,3 27,4 3,4 17,2 

UR 4,2 114,8 25,3 4,0 112,9 25,9 3,6 16,9 

NUR 2,9 76,6 28,9 2,8 76,5 30,6 2,8 19,5 

           

UR 1 dítě 3,5 92,2 28,1 3,4 87,6 29,1 3,4 19,8 

UR 2 děti 3,9 109,6 25,8 3,9 113,0 27,8 3,6 15,9 

UR 3+děti 5,0 141,3 22,3 4,7 134,9 22,0 4,0 14,0 

NUR 1 dítě 2,7 67,6 30,9 2,6 66,3 32,7 2,7 22,7 

           

UR 1d/2EA 4,0 102,8 32,1 3,8 101,4 33,7 3,5 20,4 

UR 1d/1EA 3,4 96,6 28,7 3,2 88,8 29,5 3,2 18,7 

UR 2d/2EA 4,2 128,5 30,4 4,2 136,8 33,1 3,8 16,7 

UR 2d/1EA 3,7 88,1 20,3 3,5 83,9 20,8 3,4 14,6 

Pozn.: barevně označeny údaje o pěstounských rodinách, které jsou porovnávány s běžnými rodinami 

 

Z hlediska typu domu a vlastnického vztahu k bytu se pěstounské a běžné 

rodiny obecně příliš neodlišují, ale v jednotlivých typech rodin odlišnosti jsou, vesměs 

ve prospěch pěstounských rodin (tabulka č. 7.10). Zřetelnější jsou v případě úplných 

rodin a zejména s více dětmi. Pěstounské rodiny oproti běžným žijí jen výjimečně 

v družstevních bytech, naopak mnohem častěji v rodinných domech, zatímco běžné 

úplné rodiny žijí zhruba stejně často v rodinných i bytových domech. Neúplné rodiny 

podstatně častěji obývají v obou souborech bytové domy než rodinné domy. Přesto 
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mají neúplné rodiny vyšší náklady na bydlení než rodiny úplné. Je to zřejmě způsobeno 

tím, že způsob sledování rodinných výdajů zachycuje spíše průběžné náklady - z velké 

části nájemné - než vyšší jednorázová vydání na bydlení v soukromých bytech. 

Neúplné rodiny však v souboru SRÚ platí relativně více i za energie, vodu a teplo, což 

může být spjato s (méně hospodárným) nájemním bydlením, zatímco v případě 

pěstounských rodin je tomu naopak (snad pod tlakem limitů rodinného rozpočtu, ale 

odlišnost jejich příjmů není tak dramatická). 

 

Tabulka č. 7.10 Charakteristiky bydlení pěstounských a běžných rodin - typ a 

vlastnický vztah, sloupcová % 

 

domác-
nosti  

s dětmi 
celkem 

úplné čisté rodiny 
neúplné čisté 

rodiny 

celkem 

s 1 dítětem se 2 dětmi se 3  
a  

více 
dětmi 

celkem 

z toho 
s 1 

dítětem celkem 

1 
prac. 
člen 

2 prac.      

členové 

celke
m 

1 
prac. 
člen 

2 prac. 
členové 

typ domu - pěstounské rodiny  

rodinný dům 53,3 61,3 49,6 47,1 65,4 63,5 50,5 78,1 69,9 28,2 22,8 

bytový dům 45,6 37,1 48,9 52,9 34,6 36,5 50,5 21,9 28,8 70,7 75,4 

jiné 1,1 1 1,6 0 0 0 0 0 1,3 1,1 1,8 

typ domu - běžné rodiny 

rodinný dům 47,4 53,6 49,6 48,4 49,5 56,0 57,2 55,4 56,9 25,3 27,3 

bytový dům 51,9 45,7 49,9 51,6 49,6 43,2 42,9 43,4 42,7 74,3 72,8 

druh bytu - pěstounské rodiny 

ve vlastním 
domě 

50,9 59,8 48,1 44,1 65,4 63,5 50,0 78,1 67,3 25,0 20,2 

v osobním 
vlastnictví 

17,3 15,2 22,9 26,5 26,9 11,5 19,4 6,3 11,1 26,6 31,6 

družstevní 9,3 4,9 5,3 5,9 0,0 6,7 11,1 0,0 3,3 14,9 17,5 

nájemní 21,4 19,1 22,1 23,5 7,7 18,3 19,4 15,6 17,0 32,4 28,9 

jiné 1,1 1,0 1,5 0 0 0 0 0 1,3 1,1 1,8 

druh bytu - běžné rodiny 

ve vlastním 
domě 

45,6 52,3 47,9 46,7 47,8 54,7 54,9 54,5 57,0 21,0 23,3 

v osobním 
vlastnictví 

20,2 17,6 18,8 23,3 16,7 17,9 17,1 18,6 10,8 28,4 29,8 

družstevní 15,0 14,0 17,4 12,7 19,9 11,4 11,0 11,7 15,0 19,6 21,5 

nájemní 19,1 16,0 15,9 17,3 15,5 15,9 17,0 14,9 17,3 31,0 25,4 

Pozn.: 1. kategorie ve výběrovém šetření pěstounských rodin rozlišovaly: rodinný dům v osobním vlastnictví, 
byt v osobním vlastnictví, družstevní byt a dům nebo byt nájemní/v pronájmu 

 2. barevně označeny výraznější odlišnosti 

 

Celkově nevelké rozdíly v nákladech ve skupině ostatních (jiných) výdajů 

v pěstounských a běžných rodinách skrývají vzhledem k heterogenitě této skupiny 

celou řadu rozdílů ve prospěch obou sledovaných skupin rodin, jak ukazuje tabulka č. 

7.12. Tato skupina vydání zahrnuje tři skupiny položek (blíž kapitola 3.2). První jsou 

zboží a služby osobní péče (jinde nezahrnuté) a sociální péče, druhou jsou různé typy 

pojištění a ve třetí jsou jiné finanční a další služby. Za první dvě skupiny v souhrnu 

vydávají běžné rodiny podstatně více než rodiny pěstounské. Zbylá vydání tvoří 

v pěstounských rodinách naopak několikanásobnou sumu oproti rodinám běžným, ale 

vzhledem k tomu, že se jedná o ne přesně specifikovaná vydání, nelze rozdíly blíže 
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analyzovat. Kromě zcela pochopitelných vyšších výdajů na sociální služby, ale současně 

překvapivě nevelkých, ukazuje rozdíl v první skupině vydání, že pěstounské rodiny se 

zřejmě omezují v tom, co bychom mohli nazvat „nadstandardní“ péče o sebe sama 

(zahrnuty jsou zde např. kadeřnické služby). Zejména však lze považovat za důležité 

zjištění, že se pěstounským rodinám ve srovnání s běžnými významně nedostává 

peněz na pojištění, třebaže jinak vykazují snahu využívat finanční zdroje i na 

perspektivní potřeby a vytváření peněžních rezerv (viz kapitola 3.2). 

 

Tabulka č. 7.11 Složení ostatních výdajů v pěstounských a běžných rodinách (v 

Kč) 

 
osobní 
péče 

osobní 
potřeby a 
doplňky 

sociální 
péče 

penzijní 
připojištění 

další 
pojištění 

jiné 
finanční 
služby 

ostatní služby celkem 

pěstounské 
rodiny 
čisté 

1 935 330 71 1 324 2 670 3 432 1 265 11 027 

pěstounské 
rodiny 
všechny 

1 915 296 136 1 320 2 545 3 169 1 115 10 496 

běžné 
rodiny 
všechny 

3 161 841 67 6 295 592 230 11 186 

 

Nápadným rozdílem mezi pěstounskými a běžnými rodinami jsou podstatně 

vyšší relativní výdaje běžných rodin za skupinu položek „volný čas“. Je to okruh 

výdajů, v němž pěstounské rodiny velmi silně pociťují deficit svých finančních mož-

ností, a to jak vzhledem k reálné výši příjmů, tak s ohledem na rozvojové potřeby 

dětí. Jedním z možných důvodů rozdílu je, že v červnu, kdy byl výzkum realizován, 

rodiny platí předem dovolenkové pobyty. Podívali jsme se tedy konkrétně na položku 

„dovolená s komplexními službami“. Pěstounské rodiny za ni vydaly v průměru 2 983 

Kč, z čehož by přepočet ročního průměru na osobu činil 8 566 Kč, zatímco tentýž 

průměrný ukazatel u rodin ze SRÚ činil 2 188 Kč. V tabulce č. 7.12 proto porovnáváme 

náklady na volný čas bez těchto, pravděpodobně sezónních výdajů, jakkoliv tím 

riskujeme podhodnocení výdajů pěstounských rodin. Rozdíly mezi pěstounskými a 

běžnými rodinami jsou natolik markantní, že zkreslení na celkových relacích příliš 

nezmění. Evidentní je zde vliv výdělečné činnosti rodičů i počtu dětí, který působí 

v běžných rodinách obecně, v pěstounských však jen v úplných rodinách s alespoň 

jedním ekonomicky aktivním rodičem. 

 

Tabulka č. 7.13 Výdaje na volný čas v čistých pěstounských a běžných rodinách 

 
celkem UR NUR UR 1 dítě UR 2 děti 

UR 
3+děti 

NUR 1 
dítě 

UR 
1d/2EA 

UR 
1d/1EA 

UR 
2d/2EA 

UR 
2d/1EA 

pěstounské 

rodiny 
6 928 6 881 7 026 7 242 7 047 6 459 7 254 10 438 9 104 7 563 7 019 

běžné 

rodiny 
10 724 10 898 9 903 12 038 10 745 8 718 11 288 13 581 9 287 11 977 8 456 

Pozn.: PR=pěstounské rodiny; BR=běžné rodiny ze statistiky rodinných účtů; UR=úplná rodina, 
NUR=neúplná rodina; EA=ekonomicky aktivní 

 

Pěstounské rodiny se podle údajů v tabulce č. 7.8 omezují (kromě položek výše 

uvedených v rámci již analyzovaných složek vydání) zejména ve výdajích na dopravu 

a na vybavení bytu. V prvním případě jde nejspíše o výraz odlišného životního stylu, 
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což v případě pěstounských rodin znamená, že se méně jezdí na dovolenou, nejspíš i 

na výlety apod. Na druhé straně pěstounské děti vyžadují častější dojíždění za 

zdravotními a sociálními službami. To se však zřejmě v celkových výdajích na dopravu 

neodráží. Vybavení bytu patří zcela evidentně mezi oblasti, na něž jsou vydání vzhle-

dem k finanční situaci a výdajům na hypotéky apod. pěstounských rodin odkládána. 

Podívejme se na závěr části o výdajích na skladbu vydání v relativním vyjádření. 

Podíl jednotlivých složek rozpočtu je počítán tak, že ve zlomku je v čitateli suma, 

uvedená jako výdaj za danou skupinu položek, a ve jmenovateli je souhrn uvedených 

sum za všechny skupiny položek. To znamená, že zde samozřejmě není, na rozdíl od 

analýzy celkových výdajů, do výpočtu zahrnut přepočtený souhrn výdajů, který vznikl 

úpravami provedenými podle doplňkových otázek v dotazníku. 

Tabulka č. 7.13 a grafy č. 7.7 a 7.8 shrnují odlišnosti v nákladech mezi pěs-

tounskými a běžnými rodinami. Z jedenácti skupin položek výdajů jsou významnější 

rozdíly v osmi s tím, že v každém z obou typů jsou čtyři položky vyšší ve srovnání 

s druhým typem rodin. Dosti zjednodušeně lze vyhodnotit obecně rozdíly tak, že 

v pěstounských rodinách jsou vyšší podíly výdajů na základní potřeby, zatímco 

v běžných rodinách jsou spíše u položek „nadstavbových“, které souvisí s bohatším a 

v případě volného času i podnětnějším životním stylem. Výjimkou je ovšem oblast 

vzdělání, kde však celkově nízký podíl v obou typech rodin ukazuje, že „průměrné“ 

rodiny zde zřejmě neinvestují do nadstandardních forem vzdělávání, ať už z nedostatku 

financí či z jiných důvodů. Vyšší podíl v pěstounských rodinách zde může být hlavně 

výsledkem vyššího počtu dětí. 

 

Tabulka č. 7.13 Srovnání struktury vydání podle skupin vydání v pěstounských 

a běžných čistých rodinách 
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pěstounské 
rodiny 

22,4 22,8 3,7 1,7 4,0 4,9 4,4 6,3 4,1 3,9 9,8 

běžné rodiny 
SRÚ 

21,0 18,2 6,3 1,1 2,1 11,8 5,9 10,9 4,9 6,3 11,4 

* vč. alkoholických nápojů a tabáku 

** v datech SRÚ „rekreace a kultura“ 

Pozn.: velikost souboru pěstounských rodin je vždy 576 a souboru běžných rodin 1106 

 

Grafy č. 7.7 a 7.8 ukazují rozdílnosti struktury výdajů ve dvou sledovaných 

typech rodin z hlediska skladby jejich domácností. Ani v jednom typu nejsou tyto 

rozdíly výrazné. Nápadnější jsou odlišnosti mezi těmito typy, ale jak bylo řečeno, 

spočívají především v dílčích položkách. 
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Graf č. 7.7 Struktura vydání podle skupin položek - pěstounské rodiny 
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Graf č. 7.8 Struktura vydání podle skupin položek - běžné rodiny SRÚ 
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Odlišnosti struktury výdajů mezi běžnými a pěstounskými rodinami připomínají 

odlišnosti mezi strukturou výdajů v běžných rodinách s dětmi a v rodinách s dětmi s 
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minimálními příjmy v datech SRÚ.40 Podobnosti jsou ve vyšším podílu vydání na 

potraviny a na bydlení v nízkopříjmových domácnostech, tedy na hlavní složky 

„základních potřeb“ a menších relativních výdajích na dopravu. Z tohoto hlediska se 

zdá, že se pěstounské rodiny chovají jako rodiny s omezenými finančními prostředky. 

Podobnost ale není u ostatních výdajů, jejichž podíl je vyšší v běžných rodinách než 

v nízkopříjmových, a současně je vyšší v rodinách pěstounských než v běžných. Ani z 

tohoto srovnání proto nelze odvozovat nějaké indikátory, byť samozřejmě nepřímé, o 

nižší příjmové úrovni pěstounských rodin.  

 

Shrnutí 

 Provedené srovnání ukázalo, že celkově se pěstounské rodiny svými příjmy a 

výdaji zásadně neodlišují od běžných rodin. V mnoha ohledech jsou na tom, možná 

zdánlivě, lépe vzhledem k tomu, že absence pracovních příjmů z důvodu celodenní 

péče o děti je jim výrazněji kompenzována sociálními dávkami. Na druhé straně jsou 

ovšem častěji „nuceni“ k volbě celodenní (či polodenní) péče vzhledem ke zvýšeným 

potřebám dětí, především s ohledem na jejich fyzické a duševní zdraví. Solidní 

materiální životní úroveň nemusí být vždy znamením celkově vysoké životní úrovně. 

Z šetření postojů pěstounů v kvantitativní a kvalitativní části řešení projektu, jehož 

výsledkem je tato zpráva, je však zřejmé, že pěstouni jsou k pěstounské péči 

motivování buď společensko-etickými hodnotami nebo ohledem na potřeby dětí (první 

hlavně v nepříbuzenské péči, druhé hlavně při příbuzenské péči) a v obou případech 

není materiální stránka péče tím hlavním, co ovlivňuje jejich spokojenost. 

Zdánlivý rozpor v subjektivním hodnocení toho, co pěstounské rodiny 

v rozpočtu nejvíce zatěžuje, a toho, na co se jim nedostává, uvedený na začátku této 

podkapitoly, nachází v provedené analýze jisté vysvětlení. Pěstounské rodiny na jedné 

straně reflektují potřeby, a zvláště některé zvýšené potřeby oproti běžným rodinám, 

ale na straně druhé nevyhnutelně podřizují rozpočty svých vydání reálně dosaženým 

příjmům. To konec konců znamená, že příjmové možnosti více ovlivňují výši a 

strukturu výdajů než uvědomované potřeby dětí a rodin jako celku a nejspíše nejméně 

ze všeho potřeb rodičů. Nemůžeme tedy zcela vyloučit to, že navzdory objektivní 

dostatečné výši příjmů pěstounských rodin, nemusí být plně dostatečné z hlediska 

uspokojování všech potřeb těchto rodin, jakkoliv se jim daří zachovávat „vyrovnaný 

rozpočet“. Děje se tak často za cenu snižování nároků, a to v oblastech pro další život 

pěstounských dětí zásadních, tedy ve vzdělávání a ve volném čase, ať jde o individuální 

činnosti dětí nebo celých rodin (kde jde o rozvíjení sociability a identity jedinců). 

                                                 
40  viz: Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2005, III.díl - domácnosti s 

minimálními příjmy. Praha, ČSÚ 2005. http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/3003-06  

http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/3003-06
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8. Mikroekonomická analýza ekonomické situace 

pěstounských rodin 

V této části studie jsme se zaměřili na posouzení ekonomické situace pěstoun-

ských rodin, a to ve dvou fázích rodinného cyklu. V první části posuzujeme 

ekonomickou situaci pěstounských rodin ve srovnání s ekonomickou situací biologic-

kých rodin v době ekonomické aktivity rodičů, ve druhé pak situaci pěstounských a 

biologických rodin v době ekonomické neaktivity rodičů - pobírání důchodu. 

8.1 Ekonomická situace rodin v období ekonomické 
aktivity  

Data a metodika 

Srovnání ekonomické situace rodin s dětmi jsme prováděli pomocí metody 

selektivní komparativní analýzy modelových rodin. Jako typizované modelové rodiny 

byly zvoleny úplné rodiny se závislými dětmi vlastnící automobil (v pořizovací hodnotě 

150 000 Kč) a standardní vybavení domácnosti spotřebiči v hodnotě 30 000 Kč. U 

pěstounských rodin, které vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěs-

tounské péče ve vlastní nemovitosti, předpokládáme, že se zřizovatel na pořízení/ 

údržbě vybavení domácnosti podílí z 50 %. Životnost vozu i domácích spotřebičů 

uvažujeme shodně ve výši 10 let. Takto zvolené modelové rodiny pak byly setříděny 

dle následujících parametrů: 

 druh rodiny 

o biologická 

o pěstounská 

 typ pěstounské péče 

o individuální pěstounská péče 

o zařízení pro výkon pěstounské péče - ve vlastní nemovitosti pěstouna 

o zařízení pro výkon pěstounské péče - v nemovitosti zřizovatele 

 ekonomická aktivita rodin 

o EA - pěstounských rodin 

o EA - biologických rodin 

 děti 

o počet (1-4) 

o zdravotní stav 

 příjmy 

o pracovní 

 ze zaměstnání  

 pěstounské (odměna pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče) 
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o dávky státní sociální podpory 

 přídavek na dítě 

 rodičovský příspěvek 

o dávky státní sociální podpory pro pěstouny 

 odměna pěstouna 

 příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 příspěvek na zakoupení motorového vozidla (pomyslný příjem) 

o pomyslné příjmy zařízení pro výkon pěstounské péče41 

 úhrada 90 % poměrných nákladů na domácnost zřizovatelem 

 náhrada jízdních výdajů pěstounovi a jemu svěřeným dětem 

 nižší nájemné pěstounských rodin v nemovitosti zřizovatele oproti 

průměrnému nájmu  

 úhrada nákladů na vybavení domácností v zařízeních pro výkon pěstounské 

péče spotřebiči a jejich údržbu  

o příspěvek na péči (dle zákona o sociálních službách) 

 

Základní rozdělení modelových rodin proběhlo do 4 velkých skupin, kde byl 

základním rozlišovacím znakem status rodiny - biologická/pěstounská. V rámci skupiny 

tvořené pěstounskými rodinami pak byly vytvořeny 4 podskupiny dle typu pěstounské 

péče. První skupinou byla individuální pěstounská péče s ekonomickou aktivitou 

stejnou jako biologické rodiny, druhou pak individuální pěstounská péče s ekonomickou 

aktivitou pěstounské rodiny,42 třetí a čtvrtou skupinu pak tvořila zařízení pro výkon 

pěstounské péče, která se odlišovala místem výkonu pěstounské péče - ve vlastní 

nemovitosti pěstouna a v nemovitosti zřizovatele zařízení. V každé z pěti takto 

stanovených základních modelových rodinných jednotek jsme pak rozlišovali jednotlivé 

modelové typy rodin dle počtu dětí na 7 podskupin v členění, které ukazuje následující 

tabulka. 

 

Tabulka č. 8.1 Modelové typy porovnávaných rodin 

typ 1 typ 2 typ 3 typ 4 typ 5 typ 6 typ 7 

1 dítě 
1 dítě 

zdravotně 
postižené 

2 děti 

2 děti 
z nich 1 

zdravotně 
postižené 

3 děti 

3 děti 
z nich  

1 zdravotně 
postižené 

4 děti 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 

                                                 
41  Pod pojmem pomyslné příjmy rozumíme v tomto modelu příjmy, které daný typ domácnosti nemusí ve 

srovnání s ostatními typy domácnosti uhradit. Např. se jedná o úhradu 90 % poměrných nákladů na 
domácnost připadajících na děti svěřené do pěstounské péče zřizovatelem zařízení pro výkon pěstounské 
péče. Modelová rodina vykonávající pěstounskou péči v zařízení pak nemusí tuto část nákladů hradit ze 
svého rozpočtu a peníze jí zbydou. Modelově pak hovoříme o pomyslném příjmu. 

42  Na základě výsledku dotazníkového šetření a statistik rodinných účtů modelově uvažujeme ekonomickou 
aktivitu pěstounských rodin nižší nežli ekonomickou aktivitu rodin biologických. Podrobněji viz další text. 
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Ve skupinách zařízení pro výkon pěstounské péče jsme neuvažovali první 4 typy 

modelových rodin s počtem dětí nižším než 3, neboť taková zařízení se v realitě 

vyskytují ojediněle. Z provedeného dotazníkového šetření vyplývá, že minimální počet 

dětí umístěných do pěstounské péče do zařízení pro výkon pěstounské péče jsou 3 

děti.43 

Ve skupině zařízení pro výkon pěstounské péče v nemovitosti zřizovatele jsme 

pak uvažovali ještě jednu zvláštní skupinu, která představovala rodinu se 4 dětmi, kde 

oba rodiče byli pěstouni a vykonávali pěstounskou péči dohromady, přičemž se jim 

odměna pěstouna náležející pěstounovi se 4 dětmi rozdělovala na polovinu. 

Celkově jsme tedy stanovili 36 modelových rodin, které jsme mezi sebou 

vzájemně porovnávali. Při vytváření modelových rodin bylo nutno respektovat násle-

dující předpoklady a omezení, umožňující modelové sestrojení typizovaných rodin, 

které bylo možno srovnávat:  

Pod pojmem rodina se v následujícím textu rozumí úplná rodina (dva dospělí, 

manželé) oba ekonomicky aktivní - jako formu ekonomické aktivity uvažujeme 

zaměstnaní, za které náleží mzda na úrovni průměrné mzdy v ČR. U rodin pěstounů 

v zařízení pro výkon pěstounské péče a u rodin pěstouna pobírajícího odměnu ve 

zvláštním případě, uvažujeme jednoho ekonomicky aktivního pracujícího za mzdu.44 

V rámci ekonomické aktivity rodiny sledujeme celkovou výši úvazku rodiny (tedy obou 

dospělých dohromady) a tam, kde je úvazek vyšší než 1, uvažujeme při výpočtu 

čistého příjmu vždy jeden plný úvazek a jeden částečný pracovní úvazek. V případě 

výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon péče společně manžely, náleží každému 

1/2 odměny pěstouna (nedohodnou-li se na jiném podílu). Modelově předpokládáme, 

že se věnují péči o 4 děti svěřené do pěstounské péče oba celodenně a ekonomickou 

aktivitu celé rodiny uvažujeme 0.  

Počet dětí uvažujeme v rozmezí 1-4. Modelově předpokládáme, že nejmladšímu 

dítěti jsou vždy 4 roky, nejstaršímu 13 let, děti jsou od sebe věkově vzdáleny 3 roky. 

Uvažujeme maximální přítomnost jednoho zdravotně postiženého dítěte v rodině. Když 

je v modelové rodině jedno z dětí zdravotně postižené, je to vždy to nejmladší a má 

postižení stupně II (středně těžká závislost) – definované dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. 

Pracovní příjmy modelových rodin rozlišujeme na jednotlivé dospělé členy 

domácnosti. Při stanovení výše úvazku jednotlivých členů domácnosti pak vycházíme 

z platné legislativy, z dat statistiky rodinných účtů a provedeného dotazníkového 

šetření. Zjišťujeme vždy pracovní úvazek za celou domácnost, který pak dle platných 

legislativních omezení (zejména souběh pracovního příjmu a odměny pěstouna ve 

zvláštních případech) upravujeme. V případě úvazku celé domácnosti vyššího nežli 1 a 

možnosti souběhu příjmů z pracovní aktivity s uvažovanými sociálními dávkami pak 

ekonomickou aktivitu domácnosti vždy rozdělujeme na jeden plný úvazek a druhý 

částečný odpovídající dopočtu do celkového úvazku domácnosti. Ekonomickou aktivitu 

pak rozlišujeme mezi biologickými rodinami a pěstounskými rodinami. Ekonomická 

aktivita biologických rodin vychází z šetření rodinných účtů, ekonomická aktivita 

pěstounských rodin pak z kombinace údajů z rodinných účtů a provedeného dotaz-

níkového šetření. Rozdíly v ekonomické aktivitě pěstounských a biologických rodin lze 

vysvětlit několika způsoby. Může být způsobena nutností větší péče o děti svěřené do 

                                                 
43  Minimální počet dětí v PP v zařízení musí být ze zákona stanoven ve smlouvě mezi zřizovatelem a 

pěstounem. 
44  Pěstoun pobírající odměnu pěstouna ve zvláštních případech nesmí podle zákona vykonávat výdělečnou 

činnost. 
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pěstounské péče z důvodu jejich zvýšených potřeb (zejména v období po příchodu do 

nové rodiny) ve srovnání s biologickými dětmi, nebo může být způsobena větším 

podílem pěstounských „rodičů“ v důchodovém věku nežli u biologických rodin či 

kombinací obojího. Pro účely tohoto modelového srovnání předpokládáme, že nižší 

ekonomická aktivita pěstounských rodin je pouze důsledkem nutnosti věnovat dětem 

svěřeným do pěstounské péče více času, což brání většímu stupni zapojení pěstounů 

do pracovní činnosti. Míru ekonomické aktivity rodin vyjádřenou jako počet úvazků na 

domácnost v závislosti na typu rodiny, počtu dětí a jejich postižení pak ukazuje 

následující tabulka. 

 

Tabulka č. 8.2 Míra ekonomické aktivity rodiny v závislosti na počtu dětí a typu 

péče 

počet dětí 1 dítě 1 dítě 2 děti  2 děti  3 děti 3 děti 4 děti 4 děti * 

typ rodiny   
zdravotně 
postižené 

  

1 

zdravotně 
postižené 

  

1 

zdravotně 
postižené 

    

pěstounská 0,72 0,62 0,8 0,7 0,96 0,86 0,96 0 

biologické 1,6 1,5 1,65 1,55 1,59 1,49 1,59 - 

% PR/BR 0,45 0,41 0,48 0,45 0,60 0,58 0,60 - 

*oba manželé vykonávají pěstounskou péči 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 
Při péči o postižené dítě jsme předpokládali snížení pracovního úvazku o 0,1. 

Jako odměnu za práci uvažujeme průměrnou hrubou mzdu dle ČSÚ za 3. Q. 2010, 

která činí 23 665,- Kč, která v modelovém případě náleží při práci na plný úvazek. 

Za pracovní příjem v tomto modelovém propočtu považujeme i odměnu 

pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče, neboť podléhá platbě jak sociálního a 

zdravotního pojištění, tak i dani z příjmu. Odměna pěstouna v zařízení pro výkon 

pěstounské péče náleží ve výši 5,50násobku částky životního minima jednotlivce při 

péči o jedno až tři děti. Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 0,50násobek uvedené 

částky a při péči o zdravotně postižené dítě nebo o dítě, které vyžaduje mimořádnou 

individuální péči, se odměna zvyšuje o 0,26násobek této částky na každé dítě. Výše 

odměny po odpočtu daně z příjmů, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nesmí 

činit méně než částku, na kterou by pěstoun měl nárok podle zákona č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře. Pro potřeby tohoto modelu tedy byla vypočítána odměna 

pěstouna jak podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, tak podle 

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a byla použita vyšší odměna.  

Celkové příjmy domácnosti jsme pak uvažovali v čistých relacích, bylo tedy 

nutno pracovní příjmy a odměnu pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče snížit 

o zákonné pojistné (sociální a zdravotní) a o daň z příjmů. V případě stanovení výše 

daně z příjmů jsme uvažovali odpočet částky na dítě v daňovém výpočtu pěstounem 

(rodičem) s vyšším příjmem. 

Z dávek státní sociální podpory (necílených konkrétně na pěstouny) jsme pro 

účely tohoto modelového srovnání využili pouze přídavek na dítě a rodičovský 

příspěvek. Od ostatních dávek jsme abstrahovali. Při uvažování přídavku na dítě jsme 

postupovali dle platné legislativy, tedy nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené 

dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima 
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rodiny a koeficientu 2,40. Pokud byla tato podmínka u modelové rodiny splněna, činil 

pak přídavek na dítě v závislosti na jeho věku: 

a) do 6 let 500 Kč,  

b) od 6 do 15 let 610 Kč,  

c) od 15 do 26 let 700 Kč. 

Rodičovský příspěvek jsme uvažovali dle platné legislativy a střední variantu, 

tedy 7 600 Kč do 3 let věku, u zdravotně postiženého dítěte do 7 let věku (v našem 

modelu z důvodu nastavení vstupních předpokladů věku nejmladšího dítěte na 4 roky 

pak připadá v úvahu rodičovský příspěvek pouze u zdravotně postiženého dítěte do 7 

let věku).  

Z dávek státní sociální podpory cílených přímo na pěstouny jsme pro účely 

tohoto modelového srovnání využili všechny druhy, kromě příspěvku při převzetí 

dítěte, neboť tento nebyl pro účely srovnání modelových rodin vhodný. Příspěvek při 

převzetí dítěte je jednorázový příjem, modelově těžko postižitelný. Ze stejného důvodu 

nebylo uvažováno porodné, neboť modelově srovnáváme pravidelně se opakující 

příjmy. 

Při stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte jsme uvažovali platnou 

legislativu a počítali ho následovně. Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného 

dítěte činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima dítěte a koeficientu 

2,30. V případě dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte se částka životního minima 

dítěte násobí koeficientem 2,90. Životní minimum nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 

let věku pak činí 1 960 Kč a 1 600 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.  

Výši odměny pěstouna jsme uvažovali dle platného znění zákona ve výši 

životního minima jednotlivce, tedy 3 126 Kč.  

Pečuje-li pěstoun alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče nebo pečuje-

li pěstoun alespoň o jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče, které je osobou 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni 

III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, náleží mu odměna pěstouna ve zvláštních případech. Výše 

odměny pěstouna ve zvláštních případech činí za kalendářní měsíc součin částky na 

osobní potřeby pěstouna (životní minimum jednotlivce 3 126 Kč) a koeficientu 5,50. 

Uvedená odměna pěstouna se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a 

koeficientu 0,50 za péči o každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče, a jde-li o 

osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve 

stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), zvyšuje se odměna 

pěstouna o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,75 za péči o 

každé další takové dítě svěřené mu do pěstounské péče. Takto zjištěná odměna 

pěstouna se pro účely zdravotního a sociálního pojištění posuzuje jako plat. Na rozdíl 

od odměny pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče však nepodléhá odměna 

pěstouna ve zvláštních případech dani z příjmu. Pro zjištění celkových příjmů 

modelových domácností jsme stejně jako u příjmů ze zaměstnání a odměny pěstouna 

v zařízení pro výkon pěstounské péče počítali s čistou hodnotou vyplacené dávky (tedy 

po odečtu zdravotního a sociálního pojištění). 

Poslední z dávek státní sociální podpory určené pro pěstouny, kterou jsme 

zahrnuli do našeho srovnání, je příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Na ten 

mají nárok individuální pěstouni, kteří mají v pěstounské péči nejméně čtyři děti nebo 

mají nárok na odměnu pěstouna z důvodů péče o čtyři děti ze systému státní sociální 

podpory. V modelovém výpočtu uvažujeme příspěvek v maximální výši 100 000 Kč, 
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životnost vozu uvažujeme 10 let. Tento příspěvek modelově zohledňujeme jako 

pomyslný měsíční příjem ve výši jedné 120tiny maximální výše příspěvku, tedy ve výši 

833 Kč měsíčně. Tuto sumu lze chápat tak, že je to částka, kterou musí ostatní 

modelové rodiny nemající na příspěvek nárok vydat, aby dosáhli stejného vozidla, 

které je v úvodu stanoveno jako výchozí předpoklad při srovnání rodin. 

Další hodnocenou kategorií příjmů jsou pomyslné příjmy pěstounů v zařízeních 

pro výkon pěstounské péče. Jedná se zejména o úhradu 90 % poměrných nákladů na 

domácnost za svěřené děti zřizovatelem. Náklady na provoz domácnosti v modelovém 

propočtu uvažujeme dle průměru zjištěného z provedeného dotazníkového šetření. 

Vzali jsme v úvahu průměrné náklady na provoz domácností rodin se 3 a více dětmi ve 

výši 5 316 Kč, které jsme považovali za výchozí veličinu pro stanovení nákladů na 

provoz domácnosti modelové rodiny se 3 dětmi. Z této veličiny jsme pak vypočítali 

pomocí následujícího postupu náklady na provoz domácnosti u ostatních typů 

modelových domácností rozlišených dle počtu dětí. Uvažovali jsme fixní částku nákladů 

na domácnost nezávislou na počtu dětí přítomných v domácnosti ve výši 1 500 Kč a 

variabilní složku nákladů na domácnost dle počtu členů, kterou jsme zjistili z výchozích 

nákladů na domácnost rodiny se třemi dětmi odečtením fixní částky 1 500 Kč a 

vydělením počtem členů domácnosti. Takto zjištěná částka se pak vynásobila 

příslušným počtem členů domácnosti a po přičtení fixní složky jsme získali odpovídající 

náklady na provoz domácnosti u jednotlivých modelových rodin členěných dle počtu 

dětí. 

Zařízení pro výkon pěstounské péče mají též nárok na náhradu jízdních výdajů 

pěstounovi a jemu svěřeným dětem. Rozsah náhrady jízdních výdajů je stanoven 

v písemné dohodě o výkonu pěstounské péče v zařízení, kterou zřizovatel zařízení 

uzavírá s pěstounem. Jelikož ustanovení těchto dohod mezi pěstouny a zřizovateli jsou 

individuální, pro účely modelových výpočtů jsme uvažovali jednotný příspěvek na 

náhradu jízdních výdajů pěstounovi a jemu svěřeným dětem ve výši 600 Kč měsíčně, 

což odpovídá průměrnému příspěvku zřizovatele zjištěnému v dotazníkovém šetření. 

Další položkou v kategorii příjmů pěstounů v zařízeních pro výkon pěstounské 

péče, kterou bylo nutno vzhledem k výsledkům provedeného dotazníkového šetření 

v modelových výpočtech zohlednit, bylo nižší (respektive nulové) nájemné u pěstounů, 

kteří vykonávali pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče v nemovitosti 

zřizovatele. Z provedeného dotazníkové šetření bylo zjištěno, že pěstouni vykonávající 

pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče v nemovitosti zřizovatele 

neplatí zřizovateli žádné, nebo minimální nájemné. Na základě údajů o nájemném 

zjištěných z provedeného dotazníkového šetření byly stanovené průměrné náklady na 

nájemné pěstounských rodin se 3 a více dětmi svěřenými do pěstounské péče. Tyto 

náklady na nájemné ve výši 5 000 Kč pak byly použity jako pomyslný příjem pěstoun-

ských rodin, které vykonávají pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče 

v nemovitosti zřizovatele. Tento pomyslný příjem lze chápat tak, že je to částka, 

kterou musí ostatní modelové rodiny bydlící v jiné formě bydlení, nežli je nemovitost 

zřizovatele, vydat, aby dosáhly podobné (stejné) kvality bydlení. 

Poslední položkou hodnocenou v příjmech zařízení pro výkon pěstounské péče 

je pak příspěvek na vybavení domácnosti spotřebiči a náklady spojené s údržbou 

těchto spotřebičů, neboť v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je 

stanoveno, že zařízení pro výkon pěstounské péče se zpravidla zřizuje v samostatném 

objektu nebo v prostorách, které zřizovatel vybaví jako byt pro rodinu s větším počtem 

dětí a že zřizovatel hradí náklady spojené s opravami a údržbou objektu zařízení a 

jeho vybavení, pokud v jednotlivém případě přesahují 100 Kč. Modelově jsme uvažovali 

vybavení zařízení pro výkon pěstounské péče v nemovitosti zřizovatele spotřebiči 
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v hodnotě 30 000 Kč (lednice, sporák, pračka) s životností 10 let. Dále jsme stanovili 

předpoklad, že zařízení pro výkon pěstounské péče ve vlastní nemovitosti pěstouna 

jsou již částečně vybavena, takže příspěvek zřizovatele na dovybavení těchto zařízení 

bude činit 1/2 nákladů zařízení v nemovitosti zřizovatele, tedy 15 000 Kč s životností 

spotřebičů 10 let. Pomyslný příjem domácností spočívající v uspořených výdajích na 

nákup spotřebičů pak činí 250 Kč měsíčně u zařízení v nemovitosti zřizovatele a 125 

Kč měsíčně u zařízení ve vlastní nemovitosti pěstouna. Částka na opravy a údržbu 

spotřebičů pak byla modelově stanovena na 200 Kč měsíčně u zařízení v nemovitosti 

zřizovatele a 100 Kč měsíčně u zařízení ve vlastní nemovitosti pěstouna, což opět 

představuje pomyslné příjmy zařízení pro výkon pěstounské péče. 

Poslední kategorií příjmů, které jsme modelově zohlednili, je příspěvek na péči 

náležející podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše příspěvku pro 

osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně 

těžká závislost). 

Pro účely komparace modelových rodin a možnosti hodnocení jednotlivých 

forem pěstounské péče mezi sebou navzájem a vzhledem k biologickým rodinám pak 

byly výše zmíněné příjmy agregovány do skupin a zkonstruovány následující ukazatele, 

které sloužily jako hlavní kritérium při srovnávání modelových typů rodin: 

 pracovní příjmy 

 příjmy z dávek státní sociální podpory (příjmy SSP)  

 příjmy z dávek státní sociální podpory určené rodinám pěstounů (Příjmy SSPP) 

 pomyslné příjmy zařízení pro výkon pěstounské péče (ZVPP) 

 celkové příjmy domácnosti 

 příjmy na osobu v domácnosti 

8.1.1 Výsledky 

Pomocí metody selektivní komparativní analýzy modelových rodin jsme se 

pokusili potvrdit či vyvrátit hypotézy stanovené při návrhu řešení projektu a odpovědět 

na další otázky, které byly zveřejněny ve výzvě k řešení tohoto projektu či které 

vyvstaly na kontrolních dnech. 

 

Stanovené hypotézy: 

 Dostává se dětem svěřeným do pěstounské péče srovnatelného materiálního 

zabezpečení jako dětem z běžných fungujících rodin a umožňují prostředky státu 

vynakládané na podporu pěstounské péče pěstounům věnovat se zodpovědně 

jejich úkolům jako pěstounů při zachování „přiměřeného“ materiálního standardu 

vlastní rodiny? 

 Je pěstounská péče (materiálně) zabezpečena tak, aby to nebylo na úkor osobních 

zájmů a potřeb pěstounů? 

 Jedním z důvodů dnešní zvýšené pozornosti zaměřené na ekonomickou situaci 

pěstounských rodin, a také zařízení pro výkon pěstounské péče, je častá kritika 

nerovných podmínek různých forem pěstounské péče. Otázka pak zní: Existují 

nerovné podmínky mezi podporou státu individuální pěstounské péči a pěstounské 

péči prováděné v zařízeních pro výkon pěstounské péče? 
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K zodpovězení otázek, zda se dostává dětem svěřeným do pěstounské péče 

srovnatelného materiálního zabezpečení jako dětem z běžných fungujících rodin a zda 

prostředky státu vynakládané na podporu pěstounské péče pěstounům umožňují 

věnovat se zodpovědně jejich úkolům jako pěstounů při zachování „přiměřeného“ 

materiálního standardu vlastní rodiny, využijeme výsledků sestaveného modelu 

porovnávajícího příjmy jednotlivých domácností v závislosti na počtu dětí a typu 

rodiny. V textu jsou použity následující zkratky a barevná označení:  

 Individuální pěstounská péče (ekonomická aktivita stejná jako biologické rodiny) - 

IPP (EA BR) 

 Individuální pěstounská péče - IPP 

 Zařízení pro výkon pěstounské péče - vlastní nemovitost pěstouna  - ZVPP NP 

 Zařízení pro výkon pěstounské péče - nemovitost zřizovatele - ZVPP NZ 

 Běžná rodina (biologičtí rodiče) - BR 

 Zdravotně postižené dítě - P, jedno z dětí (nejmladší) zdravotně postižené - 1P 

 Odměna pěstouna ve zvláštních případech - zp 

 
 nejvyšší dosažená hodnota 

  druhá nejvyšší dosažená hodnota 

  třetí nejvyšší dosažená hodnota 

  čtvrtá nejvyšší dosažená hodnota 

  pátá nejvyšší dosažená hodnota 

 
Pod pojmem typ rodiny rozumíme domácnost s určitým počtem dětí. Vždy 

uvažujeme dva dospělé manžele + děti. Pod typem péče pak rozumíme druh péče o 

děti - výchova biologickými rodiči či pěstounská péče prováděná různými formami - 

individuálně či v zařízení. Dále je nutno mít na zřeteli, že stále hovoříme o modelových 

rodinách tak, jak jsme si je nadefinovali výše.  

Jako prvotní a komplexní se nabízí srovnání celkových příjmů domácnosti, 

k čemuž poslouží následující tabulka. 

 

Tabulka č. 8.3 Celkové příjmy domácností dle typu rodiny a typu péče 

typ rodiny/péče IPP (EA BR) IPP ZVPP NP ZVPP NZ BR 

1 dítě 38 010 23 447  -  - 31 204 

1 dítě P zp 50 164 42 776  -  - 38 374 

2 děti  47 436 34 341  -  - 32 996 

2 děti 1P zp 57 039 52 436  -  - 40 165 

3 děti 55 067 46 515 52 345 57 570 32 993 

3 děti 1P zp 63 914 63 301 63 256 68 481 40 163 

4 děti zp 61 500 60 847 59 996 65 221 33 969 

4 děti výkon pěstounské péče společně manžely 50 288 - 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 



8. Mikroekonomická analýza ekonomické situace pěstounských rodin 

 

 

 189 

Z tohoto srovnání je patrné, že téměř ve všech typech rodiny jsou celkové 

příjmy pěstounských rodin vyšší nežli celkové příjmy biologické rodiny. Jediným 

případem, kdy tomu tak není, je tříčlenná rodina mající jedno dítě v individuální 

pěstounské péči, jejíž ekonomická aktivita se liší od běžné tříčlenné rodiny (IPP). 

Výsledný rozdíl v celkových příjmech je tedy způsoben zejména tím, že uvažujeme 

celkovou ekonomickou aktivitu rodiny pouze na úrovni 0,72násobku pracovního 

úvazku, oproti téměř dvounásobné hodnotě pracovního úvazku biologické rodiny, 

který uvažujeme jako 1,6násobek pracovního úvazku. 

Výše uvedená tabulka nám tedy dává alespoň částečnou odpověď na otázku 

týkající se zachování „přiměřeného“ materiálního standardu vlastní rodiny. 

Z provedených propočtů je patrné, že finanční zabezpečení (všech typů) pěstounské 

péče umožňuje pěstounským rodinám zachovat si „přiměřený“ materiální standard, 

pokud jako přiměřený chápeme minimálně stejný nebo vyšší materiální standard, nežli 

mají biologické rodiny. Pokud uvažujeme stejnou ekonomickou aktivitu u rodin 

vykonávajících pěstounskou péči (v zařízeních pro výkon pěstounské péče a při 

pobíraní odměny pěstouna ve zvláštních případech je ekonomická aktivita jednoho 

člena domácnosti nahrazena odměnou pěstouna) jako u biologických rodin, pak je na 

tom pěstounská rodina bez ohledu na typ pěstounské péče vždy lépe. Nejmenší rozdíl 

v celkových příjmech domácnosti je u tříčlenné domácnosti, kdy příjmy individuální 

pěstounské rodiny převyšují příjmy biologické rodiny o 6 806 Kč. Celkový příjem 

rodiny s narůstajícím počtem dětí u obou typů rodin roste a rozdíly mezi příjmy 

biologické a pěstounské rodiny se postupně zvyšují, až dosáhnou svého maxima ve 

výši 27 530 Kč pro 6 člennou domácnost. Rozdíl mezi příjmy biologické a pěstounské 

rodiny při předpokladu stejné ekonomické aktivity jejích členů ilustruje následující 

tabulka. 

 

Tabulka č. 8.4 Celkové příjmy a rozdíl mezi příjmy biologických a individuálních 

pěstounských rodin za předpokladu stejné ekonomické aktivity dospělých 

členů 

typ rodiny/péče IPP (EA BR) BR rozdíl 

1 dítě 38 010 31 204 6 806 

1 dítě P zp 50 164 38 374 11 790 

2 děti  47 436 32 996 14 440 

2 děti 1P zp 57 039 40 165 16 874 

3 děti 55 067 32 993 22 074 

3 děti 1P zp 63 914 40 163 23 751 

4 děti zp 61 500 33 969 27 530 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 
Srovnání celkových příjmů biologické rodiny s rodinou pěstounů, u kterých 

předpokládáme výrazně nižší ekonomickou aktivitu45 z důvodu péče o dítě svěřené do 

pěstounské péče, ilustruje následující tabulka. 

 

                                                 
45  Zhruba poloviční, konkrétní hodnoty viz předpoklady EA výše. 
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Tabulka č. 8.5 Celkové příjmy a rozdíl mezi příjmy biologických a individuálních 

pěstounských rodin za předpokladu rozdílné ekonomické aktivity dospělých 

členů 

typ rodiny/péče IPP BR rozdíl 

1 dítě 23 447 31 204 -7 758 

1 dítě P zp 42 776 38 374 4 402 

2 děti  34 341 32 996 1 346 

2 děti 1P zp 52 436 40 165 12 271 

3 děti 46 515 32 993 13 522 

3 děti 1P zp 63 301 40 163 23 138 

4 děti zp 60 847 33 969 26 878 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 

I z té je patrná výrazně lepší finanční situace pěstounské rodiny. Pouze 

v jediném případě rodiny s jedním dítětem je příjem biologické rodiny vyšší, a to o 

7 758 Kč. Je ale nutno si uvědomit, že tento rozdíl je způsoben především předpo-

kládanou nižší ekonomickou aktivitou pěstounské rodiny, neboť modelově u rodiny 

s jedním dítětem v pěstounské péči předpokládáme ekonomickou aktivitu rodiny pouze 

jako 45 % ekonomické aktivity biologické rodiny. Avšak již v případě jednoho 

zdravotně postiženého dítěte v rodině se situace obrací a i přes výrazně nižší 

ekonomickou aktivitu pěstounské rodiny (v případě jednoho postiženého dítěte 

uvažujeme ekonomickou aktivitu rodiny jako 41 % ekonomické aktivity biologické 

rodiny) jsou její celkové příjmy vyšší o 4 402 Kč. Rozdíl mezi příjmy obou rodin se 

výrazně zvýší při přítomnosti 3 dětí v rodině. I v případě, kdy uvažujeme přítomnost 3 

dětí v pěstounské péči a pobíraní „standardní“ odměny pěstouna za 3 děti (ačkoli by 

v tomto případě měl pěstoun nárok na odměnu pěstouna ve zvláštních případech, 

která by byla téměř 2 x vyšší nežli „standardní“ odměna pěstouna) převyšují celkové 

příjmy pěstounské rodiny příjmy biologické rodiny o 12 271 Kč. Nejvyšší rozdíl opět 

můžeme pozorovat při přítomnosti 4 dětí v pěstounské péči, kde tento rozdíl dosahuje 

již 26 878 Kč (což pro ilustraci odpovídá 147 % průměrné čisté mzdy bezdětného 

jedince). 

Ještě výraznější rozdíly při srovnání celkových příjmů nám dá porovnání 

biologických rodin a pěstounských rodin provádějících pěstounskou péči v zařízeních 

pěstounské péče v nemovitosti zřizovatele. Zde jsou rozdíly příjmů nejmarkantnější, 

v případě 3 dětí činí rozdíl mezi pěstounskou a biologickou rodinou 23 190 Kč, 

v případě 4 dětí dokonce 31 252 Kč. Všechna srovnání nabízí následující tabulka. 

 

Tabulka č. 8.6 Celkové příjmy a rozdíl mezi příjmy biologických a pěstounských 

rodin v zařízeních pro výkon pěstounské péče za předpokladu rozdílné 

ekonomické aktivity dospělých členů 

typ rodiny/péče ZVPP NZ BR rozdíl 

3 děti 57 570 32 993 24 577 

3 děti 1P 68 481 40 163 28 318 

4 děti 65 221 33 969 31 252 

4 děti * 50 288 33 969 16 319 

* oba manželé vykonávají pěstounskou péči v zařízení společně 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 
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Srovnáme-li příjmy biologické rodiny se 4 dětmi (33 969 Kč) s příjmy pěstoun-

ské rodiny vykonávající pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče 

v nemovitosti zřizovatele, kdy oba manželé jsou pěstouny (50 288 Kč), zjistíme, že 

příjmy pěstounské rodiny převyšují příjmy biologické rodiny o 16 319 Kč, a to i přes 

to, že žádný z manželů pěstounů není zaměstnán a odměnu pěstouna hrazenou 

zřizovatelem zařízení si dělí na půl. 

Nyní se podíváme na jednotlivé komponenty příjmů, které přispívají k celkovým 

příjmům rodin. Jako první se zaměříme na pracovní příjmy. Jako pracovní příjmy 

v tomto případě chápeme příjmy ze zaměstnání a příjmy pěstounů, které pracovní 

příjmy nahrazují - odměna pěstouna hrazená zřizovatelem zařízení, či odměna 

pěstouna ve zvláštních případech ze systému státní sociální podpory. Přehled 

pracovních příjmů nám ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 8.7 Pracovní příjmy dle typu rodiny a typu péče 

typ rodiny/péče IPP (EA BR) IPP ZVPP BR 

1 dítě P zp 36 724 29 336  - 29 574 

2 děti 1P zp 39 091 33 388  - 31 365 

3 děti 1P zp 41 458 39 125 37 104 31 363 

4 děti zp 41 043 40 390 38 320 33 969 

4 děti výkon pěstounské péče společně manžely 20 967 - 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 

Pomocí srovnání provedeného v této tabulce jsme schopni porovnat adekvátnost 

náhrady pracovního příjmu pro pěstouny, kteří podle zákona nemohou při pobírání 

posuzovaných dávek (odměna pěstouna ve zvláštních případech) současně pracovat, 

nebo příjmů u kterých modelově předpokládáme vzdání se ekonomické aktivity 

z důvodu péče o dítě svěřené do pěstounské péče. Opět jsme porovnávali pracovní 

příjmy za celou rodinu. Z provedeného srovnání vyplývá, že prismatem celkových 

pracovních příjmů rodiny je nastavení výše dávek nahrazujících u pěstounů pracovní 

příjem více než adekvátní.46 Ve všech případech (krom jednoho - kde však rozdíl 

příjmů je pouhých 238 Kč) jsou pracovní příjmy pěstounských rodin vyšší nežli 

pracovní příjmy rodiny biologické. Specifická je situace v modelovém případě, kdy jsou 

oba manželé pěstouny společně. V tomto případě se jim odměna pěstouna dělí na 1/2 

a vzhledem k předpokladu, že nemají již žádné jiné pracovní příjmy, je zřejmé, že 

celkový pracovní příjem pěstounské rodiny je nižší nežli příjem biologické rodiny, 

neboť jedna odměna pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče stěží může 

nahradit pracovní příjmy biologické rodiny, které uvažujeme ve výši 1,59násobku 

úvazku na rodinu. Níže uvedené tabulky dokreslují výši rozdílu v pracovních příjmech 

rodin s odlišným typem péče o děti. 

 

                                                 
46  V případě rodin s jedním či dvěma dětmi se jedná o rodiny, které mají zdravotně postižené dítě a z toho 

důvodu nárok na odměnu ve zvláštních případech, což v realitě je pouze marginální část pěstounských 
rodin. 
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Tabulka č. 8.8 Pracovní příjmy a rozdíl mezi příjmy biologických a 

individuálních pěstounských rodin za předpokladu stejné ekonomické aktivity 

dospělých členů 

typ rodiny/péče IPP (EA BR) BR rozdíl 

1 dítě P zp 36 724 29 574 7 150 

2 děti 1P zp 39 091 31 365 7 726 

3 děti 1P zp 41 458 31 363 10 095 

4 děti zp 41 043 33 969 7 073 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že příjmy individuálních pěstounských rodin, 

u kterých předpokládáme stejnou ekonomickou aktivitu jako u biologických rodin, jsou 

výrazně vyšší nežli příjmy biologických rodin. Je to způsobeno poměrně štědře 

nastavenou výší dávky v případě péče o zdravotně postižené dítě a zejména 

předpokladem o míře ekonomické aktivity, kdy u biologických rodin předpokládáme 

míru ekonomické aktivity celé rodiny v rozmezí 1,49-1,65 pracovního úvazku. U 

pěstounských rodin pak předpokládáme, že pěstounem je ta osoba, na kterou 

„vychází“ částečný úvazek – tedy uvažujeme v pěstounské rodině jeden plný úvazek + 

odměnu pěstouna. Z uvedeného srovnání je zřejmé, že ve všech sledovaných 

případech odměna pěstouna více než nahradí ušlý pracovní příjem pěstounské rodiny 

z důvodu péče o dítě svěřené do pěstounské péče, když nejmenší rozdíl mezi 

pracovními příjmy pěstounské a biologické rodiny je 7 073 Kč ve prospěch pěstounské 

rodiny. 

 

Tabulka č. 8.9 Pracovní příjmy a rozdíl mezi příjmy biologických a individuál-

ních pěstounských rodin za předpokladu rozdílné ekonomické aktivity 

dospělých členů 

typ rodiny/péče IPP BR rozdíl 

1 dítě P zp 29 336 29 574 -238 

2 děti 1P zp 33 388 31 365 2 023 

3 děti 1P zp 39 125 31 363 7 762 

4 děti zp 40 390 33 969 6 421 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 

I srovnání pracovních příjmů individuální pěstounské rodiny s nižší uvažovanou 

ekonomickou aktivitou47 (z důvodu péče o dítě svěřené do pěstounské péče) a rodiny 

biologické přináší uspokojivé výsledky, co se týká výše náhrady pracovních příjmů 

pěstouna. Ve všech sledovaných případech byl pracovní příjem pěstounské rodiny 

téměř na stejné úrovni jako pracovní příjem biologické rodiny, a to i přes výrazně nižší 

ekonomickou aktivitu pěstounské rodiny. Tento výsledek je způsoben nastavením 

parametrů modelu, kdy uvažujeme, že pěstounská péče je „prací na plný úvazek“. 

Když pak tedy za tohoto chápání pojmu ekonomické aktivity rodin přepočteme tabulku 

s údaji o ekonomické aktivitě sledovaných rodin, zjistíme, že za předpokladu chápání 

péče o dítě svěřené do pěstounské péče jako zaměstnání na plný úvazek ekonomická 

                                                 
47  Zhruba poloviční, konkrétní hodnoty viz předpoklady EA výše. 
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aktivita pěstounských rodin mírně převyšuje ekonomickou aktivitu biologických rodin, 

jak ukazuje tabulka níže. 

 

Tabulka č. 8.10 Ekonomická aktivita rodin dle typu péče za předpokladu 

uvažování pěstounské péče jako zaměstnání na plný úvazek 

počet dětí 1 dítě 2 děti  3 děti 4 děti 

typ rodiny 
zdravotně 
postižené 

1 zdravotně 
postižené 

1 zdravotně 
postižené 

  

pěstounská 1,62 1,7 1,86 1,96 

biologické 1,5 1,55 1,49 1,59 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

  

I toto srovnání modelových rodin tedy naznačuje, že odměna pěstouna, která 

nahrazuje ušlý příjem, je stanovena více než adekvátně. Nutno si totiž ještě uvědomit, 

že zatímco biologická rodina je nucena ze svých příjmů hradit veškeré náklady spojené 

s výchovou dětí, pěstounské rodině ještě náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte. 

Provedené propočty tedy potvrzují přiměřenost odměny pěstouna jako materiálního 

zabezpečení pěstounské rodiny, aniž by utrpěl „přiměřený“ materiální standard 

pěstounů samotných. 

 

Tabulka č. 8.11 Pracovní příjmy a rozdíl mezi příjmy biologických a 

pěstounských rodin v zařízeních pro výkon pěstounské péče za předpokladu 

rozdílné ekonomické aktivity dospělých členů 

typ rodiny/péče ZVPP BR rozdíl 

3 děti 1P 37 104 31 363 5 742 

4 děti 38 320 33 969 4 351 

4 děti * 20 967 33 969 -13 002 

* oba manželé pěstouni 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 

Srovnáme-li pracovní příjmy pěstounských rodin v zařízeních pro výkon 

pěstounské péče s pracovními příjmy biologických rodin, získáme podobné výsledky 

jako při porovnání biologických a individuálních pěstounských rodin. Pracovní příjmy 

pěstounů v zařízení převyšují významně pracovní příjmy biologických rodin, a to 

nejméně o 4 351 Kč. Jediným rozdílem je pěstounská péče vykonávaná oběma 

manžely dohromady, kdy jsou pracovní příjmy pěstounské rodiny se 4 dětmi o 13 002 

Kč nižší nežli pracovní příjmy biologické rodiny. Vezmeme-li ovšem v úvahu, že 

pěstounská rodina ještě obdrží 17 204 Kč jako příspěvek na úhradu potřeb dítěte, pak 

i v tomto modelovém případě můžeme hovořit o zachování „přiměřeného“ materiálního 

standardu pěstounů. 

Porovnáme-li pak pracovní příjmy jednotlivých typů pěstounské péče, tedy 

individuální pěstounské péče a péče vykonávané v zařízeních pro výkon pěstounské 

péče, zjistíme, že se pracovní příjmy obou typů pěstounské péče liší. Důvodem není 

odlišná konstrukce odměny pro pěstouny v zařízeních a odměny pěstouna ve zvláštních 
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případech48 ani přímý vliv odlišného daňového režimu obou typů odměn,49 neboť 

v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí se v paragrafu 46 uvádí, že 

výše odměny pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče po odpočtu daně z 

příjmů, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nesmí činit méně než částku, na kterou by 

pěstoun měl nárok podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Z tohoto 

ustanovení pak vyplývá, že pokud je vypočtená výše odměny pěstouna v zařízení pro 

výkon pěstounské péče nižší nežli odměna individuálního pěstouna, tak bude vždy 

dorovnána do výše částky dle konstrukce obsažené v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře - k čemuž ve dvou případech modelových rodin se 3 a 4 dětmi 

v pěstounské péči skutečně došlo. 

Důvodem pro odlišné celkové pracovní příjmy je nepřímý vliv odlišného daňo-

vého režimu obou typů odměn, neboť ekonomicky aktivní z manželů vykonávajících 

individuální pěstounskou péči může při výpočtu své daňové povinnosti uplatnit slevu 

na dani z titulu manželky/manžela s ročním příjmem do 68 000 Kč, neboť odměna 

pěstouna ve zvláštních případech není pro daňové účely brána jako plat, na rozdíl od 

odměny pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče. Tato skutečnost pak potvrzuje 

hypotézu, že existují rozdílné podmínky mezi podporou státu individuální pěstounské 

péče a pěstounské péče prováděné v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Výše 

uvedené propočty a úvahy týkající se pracovních příjmů a jejich náhrady odměnou 

pěstouna nás vedou k myšlence spočítat „náhradový poměr“ příjmu ze zaměstnání 

odměnou pěstouna a pokusit se získaná data interpretovat. Za tímto účelem sestrojíme 

tabulku, ve které budeme poměřovat čistou mzdu (předpoklad hrubých příjmů na 

úrovni průměrné mzdy) s čistými příjmy vyjádřenými jako odměna pěstouna. Dále pak 

porovnáme čisté pracovní příjmy ekonomicky aktivního jedince s „celkovými“ příjmy 

pěstouna (odměna pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Toto srovnání 

vychází z předpokladu, že biologický rodič vynakládá ze svého pracovního příjmu 

částku na úhradu potřeb vlastních dětí minimálně ve výši stanoveného příspěvku na 

úhradu potřeb dítěte. Výsledky zmíněných propočtů ilustruje následující tabulka. 

 

                                                 
48  Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí odměna pěstouna v zařízení pro výkon 

pěstounské péče náleží ve výši 5,50násobku částky životního minima jednotlivce při péči o jedno až tři 
děti. Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 0,50násobek uvedené částky a při péči o zdravotně 
postižené dítě nebo o dítě, které vyžaduje mimořádnou individuální péči, se odměna zvyšuje o 
0,26násobek této částky na každé dítě. Výše odměny po odpočtu daně z příjmů, pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nesmí 
činit méně než částku, na kterou by pěstoun měl nárok podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře). 

Podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře výše odměny pěstouna ve zvláštních případech 
činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 5,50, pečuje-li pěstoun 
alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče nebo pečuje-li pěstoun alespoň o jedno dítě svěřené mu 
do pěstounské péče, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká 
závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). Uvedená odměna pěstouna 
se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,50 za péči o každé další dítě 
svěřené mu do pěstounské péče a jde-li o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 
(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle 
zvláštního právního předpisu 47e), zvyšuje se odměna pěstouna o součin částky na osobní potřeby 
pěstouna a koeficientu 0,75 za péči o každé další takové dítě svěřené mu do pěstounské péče. 

49  Odměna pěstouna v zařízeních pro výkon pěstounské péče podléhá jak zdravotnímu a sociálnímu 
pojištění, tak dani z příjmů, zatímco odměna pěstouna ve zvláštních případech podléhá pouze platbám na 
zdravotní a sociální pojištění, od daně z příjmu je osvobozena. 
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Tabulka č. 8.12 Náhradový poměr pracovního příjmu odměnou pěstouna dle 

jednotlivých druhů odměn a typu rodiny 

příjmy 

čistý 
pracovní 
příjem 

odměna 
pěstouna 

odměna ve 
zvláštních 

případech + 
v zařízení 

příspěvek na 
úhradu potřeb 

dítěte 

celkem pěstounské dávky 

typ rodiny 
odměna 
pěstouna 

odměna ve 
zvláštních 
případech  

+ v zařízení 

1 dítě 19 351 3 126  - 3 680 6 806  - 

1 dítě P zp 19 351  - 15 302 4 640  - 19 942 

2 děti  20 327 6 252  - 8 188 14 440  - 

2 děti 1P zp 20 327  - 16 693 9 148  - 25 841 

3 děti 21 303 9 378 15 302 12 696 22 074 27 998 

3 děti 1P zp 21 303  - 18 084 13 656  - 31 740 

4 děti zp 22 279  - 16 693 17 204  - 33 897 

náhradový poměr 

čistý 
pracovní 
příjem 

odměna 
pěstouna 

odměna ve 
zvláštních 
případech  

+ v zařízení 

příspěvek na 
úhradu potřeb 

dítěte 

celkem pěstounské dávky 

typ rodiny 
odměna 
pěstouna 

odměna ve 
zvláštních 
případech  

+ v zařízení 

1 dítě 100 16%  - 19% 35%  - 

1 dítě P zp 100  - 79% 24%  - 103% 

2 děti  100 31%  - 40% 71%  - 

2 děti 1P zp 100  - 82% 45%  - 127% 

3 děti 100 44% 72% 60% 104% 131% 

3 děti 1P zp 100  - 85% 64%  - 149% 

4 děti zp 100  - 75% 77%  - 152% 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 

Stanovení náhradového poměru pracovního příjmu odměnou pěstouna, pří-

spěvkem na úhradu potřeb dítěte či jejich součtu nám poskytuje zajímavé výsledky. Je 

zřejmé, že příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zvyšuje s rostoucím počtem dětí 

v rodině a dosahuje hodnot náhradového poměru od 19 % pro jedno dítě svěřené do 

pěstounské péče až po 77 % pro 4 děti. 

Hodnotu náhradového poměru 16 % pro odměnu individuálního pěstouna za 1 

dítě svěřené do pěstounské péče lze interpretovat jako možnost snížení pracovního 

úvazku na 81 %.50 Snížení pracovního úvazku o 19 % způsobí pokles čistého 

pracovního příjmu právě ve výši odměny pěstouna (3 126 Kč). Pokud bychom 

uvažovali stejnou situaci, avšak k odměně pěstouna připočetli ještě příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte, zjistíme, že by bylo možno pracovní úvazek snížit až na 58 %. 

Aby individuální pěstoun pobírající odměnu pěstouna v případě dvou 

pěstounských dětí dosáhl stejného příjmu jako biologický rodič pracují na plný úvazek, 

stačilo by mu pracovat na 62 % pracovního úvazku, vezmeme-li v úvahu ještě 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte pro dvě děti, zjistíme, že by pěstounovi stačilo 

                                                 
50  Postup výpočtu byl následující. Uvažujeme, že za plný úvazek náleží odměna ve výši průměrné mzdy. 

Víme, v jakém náhradovém poměru jsou čisté pracovní příjmy nahrazeny čistou odměnou pěstouna. 
Dopočtem do 100 % zjistíme, jak vysoké jsou potřeba čisté pracovní příjmy, aby se celkové příjmy 
nesnížily. Z těchto čistých pracovních příjmů pak vypočítáme příjmy hrubé. Zjištěnou hrubou mzdu pak 
porovnáme s průměrnou hrubou mzdou. Následně pak ze zjištěné hrubé mzdy vypočítáme výši úvazku 
tak, že zkrátíme plný úvazek odměňovaný průměrnou mzdou tak, aby výsledná výše příjmu byla rovna 
vypočítané hrubé mzdě.  
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pracovat 19 % úvazku - tedy jeden den v týdnu. Při modelovém předpokladu 3 

pěstounských dětí je pak pracovní příjem nahrazen odměnou pěstouna ze 44 %. Na 

dosažení zbývajících 56 % pracovního příjmu by pěstounovi postačil pracovní úvazek 

ve výši 43 %. V případě, že bychom uvažovali i příspěvek na úhradu potřeb dítěte pro 

tři děti, byly by již příjmy pěstouna vyšší nežli pracovní příjem biologického rodiče. 

Náhradový poměr by v tomto případě činil 104 %.  

Z uvedené tabulky je zřejmé, že při uvažování odměny pěstouna v zařízení či 

odměny pěstouna ve zvláštních případech společně s příspěvkem na úhradu potřeb 

dítěte by výsledný příjem byl ve všech sledovaných případech vyšší nežli pracovní 

příjem biologického rodiče a pěstounovi by tak umožnil bez snížení svého „přiměře-

ného“ materiálního zabezpečení celodenní péči o dítě (děti) svěřené do pěstounské 

péče. 

Jako další kritérium při hodnocení pracovních příjmů můžeme použít stejného 

hodnocení, jaké je stanoveno v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pro 

přiznání nároku na přídavek na dítě. Zde je stanoveno, že nárok na přídavek na dítě 

má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,4násobek 

životního minima rodiny. 

Z provedených propočtů vyplývá, že ze stanovených modelových rodin tuto 

podmínku nesplňuje minimum modelových rodin. Jedná se vždy o pěstounské rodiny, 

kdy největší rozdíl mezi 2,4násobkem životního minima rodiny (30 912 Kč) a 

rozhodným příjmem pěstounské rodiny v zařízení, kdy je pěstounská péče vykonávána 

společně oběma manžely (20 967 Kč) je 9 945 Kč. Zde je důvod nedosažení na 

stanovený násobek životního minima rodiny zřejmý, neboť odměna pěstouna je 

rozdělena mezi oba manžele na půl. Tento zdánlivý nedostatečný příjem tohoto typu 

domácnosti je však vyvážen dalšími dávkami pro daný typ rodiny tak, že její celkový 

příjem je 50 288 Kč.  

Další skupinu rodin, které nesplňují podmínku příjmu vyššího nežli 2,4násobek 

životního minima rodiny, tvoří skupina individuálních pěstounů s uvažovanou odlišnou 

(nízkou) ekonomickou aktivitou od biologických rodin. Zde rozhodný příjem rodiny 

nepřekračuje 2,4násobek jejího životního minima žádná z modelových rodin kromě 

jedné - starající se o jedno zdravotně postižené dítě svěřené do pěstounské péče. 

Nejmenší rozdíl pozorujeme u rodiny se dvěma dětmi svěřenými do pěstounské péče, 

z nichž mladší je zdravotně postižené, a to ve výši 1 009 Kč, avšak i tento rozdíl je 

více než kompenzován dalšími dávkami, na které mají pěstouni nárok. Nejvyšší rozdíl 

mezi životním minimem rodiny a jejím rozhodným příjmem je pak u rodiny se 4 dětmi, 

kde rozdíl činí 7 215 Kč. Tento rozdíl je však způsobený tím, že pro účely zjištění 

rozhodného příjmu se nehodnotí odměna pěstouna ve zvláštních případech, která 

tomuto typu pěstounské rodiny náleží. Stejná je situace i u pěstounské rodiny 

s ekonomickou aktivitou na úrovni biologické rodiny, kde činí rozdíl mezi životním 

minimem rodiny a jejím rozhodným příjmem 6 562 Kč. Když by však byla jako 

rozhodný příjem hodnocena i odměna pěstouna ve zvláštních případech (16 693 Kč), 

pak by i tato rodina svým příjmem převýšila 2,4násobek životního minima rodiny. 

Důvodem pro nepřesáhnutí stanovené hranice 2,4násobku životního minima rodiny u 

skupiny modelových rodin individuálních pěstounů s nízkou ekonomickou aktivitou je 

tedy způsob stanovení rozhodného příjmu, kdy se do něj nezapočítává odměna 

pěstouna ani odměna pěstouna ve zvláštních případech. 

Z uvedených modelových situací je vidět existence rozdílného přístupu k různým 

typům pěstounské péče, neboť při posuzování nároku na přídavek na dítě je odměna 

pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče na rozdíl od odměny pěstouna ve 

zvláštních případech do rozhodného příjmu započítávána. Tento rozdílný přístup 
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způsobuje, že děti svěřené do pěstounské péče pěstounům v zařízeních pro výkon 

pěstounské péče mají omezený přístup k přídavku na dítě. Porovnání 2,4násobku 

životního minima rodiny a jejích rozhodných příjmů demonstruje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 8.13 Srovnání rozhodného příjmu, 2,4násobku životního minima 

dané rodiny a vzájemného rozdílu dle typu rodin a typu péče 

  IPP (EA BR) IPP ZVPP NP 

typ 
rodiny/péče 

rozhodný 
příjem 

2,4 
násobek 

ŽMR 

rozdíl 2,4 
ŽMR a 
rozh. 
příjmu 

rozhodný 
příjem 

2,4 
násobek 

ŽMR 

rozdíl 

2,4 
ŽMR  

a rozh. 
příjmu 

rozhodný 
příjem 

2,4 
násobek 

ŽMR 

rozdíl 

2,4 
ŽMR  

a rozh. 
příjmu 

1 dítě 31 204 17 664 -13 540 16 141 17 664 1 523 28 702 17 664 -11 038 

1 dítě P zp 25 222 17 664 -7 558 17 834 17 664 -170 32 257 17 664 -14 593 

2 děti  32 996 21 504 -11 492 18 801 21 504 2 703 30 982 21 504 -9 478 

2 děti 1P zp 26 198 21 504 -4 694 20 495 21 504 1 009 35 929 21 504 -14 425 

3 děti 32 993 26 208 -6 785 22 721 26 208 3 487 35 953 26 208 -9 745 

3 děti 1P zp 27 174 26 208 - 966 24 841 26 208 1 367 40 904 26 208 -14 696 

4 děti zp 24 350 30 912 6 562 23 697 30 912 7 215 38 320 30 912 -7 408 

 ZVPP NZ BR    

typ 
rodiny/péče 

rozhodný 
příjem 

2,4 
násobek 

ŽMR 

rozdíl 2,4 
ŽMR a 
rozh. 
příjmu 

Rozhodný 
příjem 

2,4 
násobek 

ŽMR 

rozdíl 
2,4 

ŽMR a 
rozh. 

příjmu 

   

1 dítě 28 702 17 664 -11 038 31 204 17 664 -13 540    

1 dítě P zp 32 257 17 664 -14 593 33 374 17 664 -15 710    

2 děti  30 982 21 504 -9 478 32 996 21 504 -11 492    

2 děti 1P zp 35 929 21 504 -14 425 35 165 21 504 -13 661    

3 děti 35 953 26 208 -9 745 32 993 26 208 -6 785    

3 děti 1P zp 40 904 26 208 -14 696 35 163 26 208 -8 955    

4 děti zp 38 320 30 912 -7 408 33 969 30 912 -3 057    

4 děti* 18 756 30 912 9 945          

* oba manželé vykonávají pěstounskou péči společně 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 

Dalším standardním ukazatelem při hodnocení ekonomické situace domácností 

je zkonstruování ukazatele příjmu na jednu osobu v domácnosti. Jak takové srovnání 

vychází, pro námi sledované modelové rodiny, nám ukazuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 8.14 Celkové příjmy v domácnostech přepočtené na jednoho člena 

domácnosti 

typ rodiny/péče IPP (EA BR) IPP ZVPP NP ZVPP NZ BR 

1 dítě 12 670 7 816  -  - 10 401 

1 dítě P zp 16 721 14 259  -  - 12 791 

2 děti  11 859 8 585  -  - 8 249 

2 děti 1P zp 14 260 13 109  -  - 10 041 

3 děti 11 013 9 303 10 192 11 237 6 599 

3 děti 1P zp 12 783 12 660 12 651 13 696 8 033 

4 děti zp 10 250 10 141 9 999 10 870 5 662 

4 děti výkon pěstounské péče společně manžely  8 381 - 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 

S ohledem na výše uvedené tabulky hodnotící celkové příjmy domácnosti nejsou 

výsledky nijak překvapivé, co se týká srovnání biologických a pěstounských rodin. 

Výsledky obsažené v této tabulce pouze v jiné číselné formě lépe ilustrující materiální 

zabezpečení jednotlivých členů domácnosti, ukazují na dostatečné materiální 

zabezpečení jednotlivých členů pěstounských rodin ve všech modelových skupinách ve 

srovnání s rodinami biologickými. 

Zajímavé srovnání nám pak tabulka přináší u vícečlenných domácností, zejména 

pokud se zaměříme na srovnání jednotlivých druhů pěstounské péče pomocí porovnání 

příjmů připadajících na jednu osobu. U šestičlenné domácnosti se 4 dětmi v pěstounské 

péči vidíme, že příjmy připadající na jednu osobu jsou téměř totožné, když se liší 

nejvíce o 871 Kč na osobu. Podobná situace nastává i u třech dětí v pěstounské péči, 

z nichž jedno je zdravotně postižené. Zde maximální rozdíl činí 1 045 Kč na osobu. 

V obou případech můžeme maximální rozdíly pozorovat u zařízení pro výkon 

pěstounské péče, kdy vyšší příjmy na osobu mají zařízení pro výkon pěstounské péče 

v nemovitosti zřizovatele. Tento rozdíl je způsoben modelovým předpokladem o 

pomyslném příjmu v nižším nájemném placeném pěstounskými rodinami v nemovitosti 

zřizovatele. 

Pokud jde o srovnání pěstounských rodin se 3 dětmi v pěstounské péči, pak na 

první pohled nízce vypadající číslo v kolonce individuální pěstounské péče při nízké 

ekonomické aktivitě pěstounské rodiny je způsobeno nevyužitím institutu odměny 

pěstouna ve zvláštních případech, ale uvažováním pouze odměny pěstouna za 3 děti 

svěřené do pěstounské péče (v realitě se ojediněle taková situace vyskytuje, nejčastěji 

je způsobena tím, že chce pěstoun alespoň částečně pracovat (udržet si místo, 

kvalifikaci apod.). 

Z uvedeného srovnání lze učinit závěr, že ač byl v předchozím zkoumání 

identifikován rozdílný přístup k různým typům individuální péče, tak tento rozdílný 

přístup ve svém důsledku nezpůsobuje výrazně odlišnou příjmovou situaci jednotlivých 

sledovaných modelových rodin. 

Posledním srovnáním, kterým se budeme zabývat, je srovnání příjmů pěstouna 

od státu51 z titulu pěstounské péče. Částky v čisté výši, které pěstounské rodiny 

různých typů obdrží od státu, jsou znázorněny v následující tabulce. 

                                                 
51  Pod pojmem příjmy od státu zde rozumíme veškeré příjmy z veřejných rozpočtů, bez rozlišení, zda se 

jedná o rozpočty obecní, krajské či státní. 



8. Mikroekonomická analýza ekonomické situace pěstounských rodin 

 

 

 199 

Tabulka č. 8.15 Příjmy pěstouna od státu z titulu pěstounské péče dle typu 

rodiny a druhu pěstounské péče 

typ rodiny/péče IPP ZVPP NP ZVPP NZ 

1 dítě 6 806  -  - 

1 dítě P zp 19 942  -  - 

2 děti  14 440  -  - 

2 děti 1P zp 25 841  -  - 

3 děti 22 074 30 308 35 533 

3 děti 1P zp 31 740 35 436 40 661 

4 děti zp 33 897 38 370 43 595 

4 děti výkon pěstounské péče společně manžely 47 868 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 
Z údajů v tabulce nás budou zajímat zejména údaje vztahující se k typu rodin 

se 3 dětmi svěřenými do pěstounské péče, z nichž jedno je zdravotně postižené, a 

typu rodin se 4 dětmi svěřenými do pěstounské péče. Na nich je možno ilustrovat 

rozdílnou výši příjmů pěstounů v různých typech způsobu výkonu pěstounské péče. 

Z provedených propočtů vyplývá, že nejvyšší příjmy od státu z titulu pěstounské 

péče ve výši 47 868 Kč obdrží rodina se čtyřmi pěstounskými dětmi, kde jsou oba 

manželé pěstouny. U tohoto typu domácnosti pak tvoří příjmy od státu z titulu péče o 

děti svěřené do pěstounské péče 95 % celkových příjmů domácnosti. Důvodem pro to 

jsou stanovené předpoklady o neekonomické aktivitě obou manželů z důvodu výkonu 

pěstounské péče. Celkové příjmy rodiny se tak de facto skládají z příjmů od státu 

z titulu pěstounské péče a z příjmů složených z dávek státní sociální podpory, které 

tvoří zbylých 5 % celkových příjmů domácnosti. 

Srovnáme-li pak příjmy domácností pěstounů u rodiny se 3 dětmi svěřenými do 

pěstounské péče, z nichž jedno je zdravotně postižené, zjistíme, že nejvyšší příjmy 

dosahují domácnosti pěstounů vykonávajících pěstounskou péči v zařízení pro výkon 

pěstounské péče umístěné v nemovitosti zřizovatele. Důvodem pro to je zejména 

předpokládaný pomyslný příjem ve výši 5 000 Kč za nájemné, které domácnost nemusí 

hradit. Dále má vliv na vyšší příjem i ze zákona stanovený nárok na vybavení 

domácnosti spotřebiči, příspěvek na jízdné pěstouna a dětí svěřených do pěstounské 

péče a povinnost zřizovatele hradit devět desetin poměrné části nákladů na domácnost 

za svěřené děti. Tyto naposled vyjmenované položky jsou důvodem rozdílu v příjmech 

pěstouna od státu z titulu pěstounské péče mezi individuální pěstounskou péčí a 

zařízeními pro výkon pěstounské péče provozovaných v nemovitosti pěstouna. Rozdíl 

v příjmech od státu u rodiny se 3 dětmi svěřenými do pěstounské péče, z nichž jedno 

je zdravotně postižené, vykonávající pěstounskou péči v zařízení v nemovitosti 

pěstouna oproti individuální pěstounské péči představuje částku 3 696 Kč ve prospěch 

zařízení. Rozdíl mezi zařízením v nemovitosti zřizovatele a individuální pěstounskou 

péčí pak činí u stejného typu rodiny 8 921 Kč ve prospěch zařízení. 

Z těchto propočtů je zřejmý odlišný přístup k různým typům pěstounské péče, 

kdy pěstouni vykonávající pěstounskou péči podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí mají ze zákona nárok na úhradu většího počtu položek nežli 

pěstouni vykonávající individuální pěstounskou péči.  

 



8. Mikroekonomická analýza ekonomické situace pěstounských rodin 

 

 

 200 

8.1.2 Shrnutí 

Použijeme-li ke srovnání ekonomické situace rodin s dětmi dle typu péče, které 

se dětem dostává (výchova biologickými rodiči či pěstounská péče), výsledků 

dosažených metodou selektivní komparativní analýzy modelových rodin, získáme 

následující závěry. Při jejich interpretaci je třeba mít na paměti stále modelové 

předpoklady, na základě kterých byly výsledky spočítány.  

Z provedených propočtů je patrné, že finanční zabezpečení (všech typů) 

pěstounské péče umožňuje pěstounským rodinám zachovat si „přiměřený“ materiální 

standard, pokud jako přiměřený chápeme minimálně stejný nebo vyšší materiální 

standard, nežli mají biologické rodiny. Pokud uvažujeme stejnou ekonomickou aktivitu 

u rodin provádějících pěstounskou péči (v zařízeních pro výkon pěstounské péče a při 

pobíraní odměny pěstouna ve zvláštních případech je ekonomická aktivita jednoho 

člena domácnosti nahrazena odměnou pěstouna) jako u biologických rodin, pak je na 

tom pěstounská rodina bez ohledu na typ pěstounské péče vždy lépe. 

Z porovnání náhradových poměrů pracovního příjmu odměnou pěstouna 

vyplývá, že při uvažování odměny pěstouna v zařízení či odměny pěstouna ve 

zvláštních případech společně s příspěvkem na úhradu potřeb dítěte by výsledný 

příjem byl ve všech sledovaných případech vyšší nežli pracovní příjem biologického 

rodiče a pěstounovi by tak umožnil bez snížení svého „přiměřeného“ materiál-

ního zabezpečení celodenní péči o dítě (děti) svěřené do pěstounské péče. 

Z provedeného srovnání pracovních příjmů rodiny vyplývá, že nastavení výše 

dávek nahrazujících u pěstounů pracovní příjem je více než adekvátní. Ve všech 

modelových případech (krom jednoho - kde však rozdíl příjmů je pouhých 238 Kč) 

jsou pracovní příjmy pěstounských rodin vyšší nežli pracovní příjmy rodiny biologické. 

V případě odměny pěstouna ve zvláštních případech a odměny pěstouna v zařízení 

tato odměna více než kompenzuje ušlý pracovní příjem pěstounské rodiny z důvodu 

péče o dítě svěřené do pěstounské péče. 

Odměna pěstouna, která nahrazuje ušlý příjem, zabezpečuje materiálně 

pěstounskou péči tak, aby to nebylo na úkor osobních zájmů a potřeb pěstounů. Je 

nutno si uvědomit, že zatímco biologická rodina je nucena ze svých příjmů hradit 

veškeré náklady spojené s výchovou dětí, pěstounské rodině ještě náleží příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte. Provedené propočty tedy potvrzují přiměřenost odměny 

pěstouna jako materiálního zabezpečení pěstounské rodiny, aniž by utrpěl 

„přiměřený“ materiální standard pěstounů samotných. 

Z modelových srovnání se dozvíme, že odměna pěstouna (ve zvláštních 

případech či v zařízení) společně s příspěvkem na úhradu potřeb dítěte umožní 

pěstounovi vzdát se zaměstnání, ve kterém by pobíral průměrnou mzdu, a plně se 

věnovat výchově dítěte/dětí svěřených mu do pěstounské péče, aniž by se mu poklesl 

individuální čistý příjem. Naopak, s rostoucím počtem dětí se mu individuální příjem 

zvyšuje, když u čtyř dětí svěřených do pěstounské péče je pracovní příjem nahrazen 

pěstounskými dávkami ze 152 %.  

Provedené propočty a srovnání také poukazují na odlišné podmínky výkonu 

pěstounské péče individuálními pěstouny a výkonu pěstounské péče v zařízeních. 

Základním zdrojem rozdílných podmínek je odlišná zákonná úprava obou typů 

pěstounské péče. Z výsledků modelové komparace pak lze vyvodit následující nerovné 

podmínky ve prospěch obou druhů péče.  
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Odlišnost celkových pracovních příjmů pěstounů v různých režimech pěstounské 

péče. Důvodem je nepřímý vliv odlišného daňového režimu vyplácených odměn 

pěstounů v různých režimech pěstounské péče, neboť ekonomicky aktivní z manželů 

vykonávajících individuální pěstounskou péči může při výpočtu své daňové 

povinnosti uplatnit slevu na dani z titulu manželky/manžela s ročním příjmem do 

68 000 Kč, neboť odměna pěstouna ve zvláštních případech není pro daňové účely 

brána jako plat, na rozdíl od odměny pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče. 

Při zjišťování rozhodného příjmu pro stanovení nároku na přídavek na dítě je 

odměna pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče na rozdíl od odměny 

pěstouna ve zvláštních případech do rozhodného příjmu započítávána. Tento 

rozdílný přístup způsobuje, že děti svěřené do pěstounské péče pěstounům v zaříze-

ních pro výkon pěstounské péče mají omezený přístup k přídavku na dítě. 

Propočty sledující celkové příjmy pěstounů od státu z titulu pěstounské péče 

ukazují odlišný přístup k různým typům pěstounské péče, kdy pěstouni 

vykonávající pěstounskou péči podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí mají ze zákona nárok na úhradu většího počtu položek nežli pěstouni 

vykonávající individuální pěstounskou péči. 

Při srovnání celkových příjmů připadajících na jednoho člena domácnosti nám 

provedené modelové výpočty umožňují učinit závěr, že ač byl v průběhu zkoumání 

identifikován rozdílný přístup k různým typům individuální péče, tak tento 

rozdílný přístup ve svém důsledku nezpůsobuje výrazně odlišnou příjmovou 

situaci jednotlivých sledovaných modelových rodin. 

Rozdíl mezi odlišným způsobem financování individuální pěstounské péče a 

pěstounské péče prováděné v zařízeních pro výkon pěstounské péče má své důsledky 

na celkové náklady vynaložené na odměnu pěstouna (hovoříme o odměně pěstouna 

ve zvláštních případech a odměně pěstouna v zařízeních pro výkon pěstounské péče). 

Vzhledem k tomu, že odměna pěstouna v zařízeních pro výkon pěstounské péče 

podléhá dani z příjmu, je čistá odměna pěstouna zpravidla nižší nežli čistá odměna 

pěstouna ve zvláštních případech. S ohledem na ustanovení odstavce 2 § 46 zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kde je stanoveno, že výše odměny po 

odpočtu daně z příjmů, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nesmí činit méně než částku, 

na kterou by pěstoun měl nárok podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, je pak zřizovatel zařízení nucen navyšovat hrubou odměnu pěstouna tak, aby 

čistá výše odměny dosahovala stejné výše jako odměna pěstouna ve zvláštním 

případě. Samozřejmě, že zvýšení hrubé odměny pěstouna v zařízení s sebou nese pro 

zřizovatele další náklady spočívající ve vyšších odvodech na zdravotní a sociální 

pojištění. 

Při hodnocení rozdílů mezi běžnou a pěstounskou rodinou je možno též vzít 

další výhodu pěstounů pobírajících odměnu pěstouna ve zvláštních případech či v zaří-

zení. Ti mají oproti zaměstnanci finančně výhodnější hodnocení dob dočasné pracovní 

neschopnosti, neboť odměna pěstouna ve zvláštních případech náleží pěstounovi i po 

dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény pěstouna, nejdéle však 

po dobu jednoho kalendářního měsíce jejího trvání. Rovněž odměna za výkon 

pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče se poskytuje i po dobu 

dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény pěstouna, nejdéle však po 

dobu jednoho měsíce.  
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8.2 Ekonomická situace rodin v období ekonomické 
neaktivity  

Pokud chceme hodnotit vliv výkonu pěstounské péče (v jejích různých formách) 

na důchodové nároky pěstounů, musíme se opět uchýlit k metodě modelových případů 

založených na hypotetických předpokladech, jelikož nemáme k dispozici dostatečná 

historická data. Pro takové hodnocení bychom totiž potřebovali znát jejich (téměř) 

celoživotní historii příjmů, ze kterých bylo placeno pojistné na důchodové pojištění, a 

dále období ekonomické aktivity a neaktivity včetně jejích důvodů. Jelikož taková data 

nejsou dostupná (už např. jenom z důvodu, že se pro výpočet důchodu hodnotí období 

posledních 30 let pojištění, nejdříve však počínaje rokem 1986 - což je „pouze“ 24 let), 

rozhodli jsme se spočítat důchodové nároky pěstounů a biologických rodičů tak, jako 

by odcházeli do důchodu v roce 2010. U každého jedince jsme předpokládali období 

ekonomické aktivity a neaktivity v rozsahu stanoveném níže. Za každé takové období 

hodnocené pro účely důchodového systému jsme jedinci přiznali příjmy stanovené 

jako násobek průměrného příjmu v daném roce. Modelově uvažujeme, že se po celé 

období hodnocené pro účely důchodového pojištění podmínky pro výkon pěstounské 

péče nezměnily. Tento předpoklad se zejména zrcadlí v konstantně stanoveném 

poměru odměny pěstouna k průměrné hrubé mzdě po celé období hodnocené pro účely 

výpočtu důchodu. Jinými slovy předpokládáme, že podmínky pro výkon pěstounské 

péče se po celý ekonomický život pěstouna nezměnily a jsou po celé sledované období 

na stejné relativní úrovni jako v roce 2010. Tento předpoklad platí i pro ostatní 

proměnné, používané při výpočtu výše důchodu, pokud nejsou stanovené zákonem. 

Při hodnocení ekonomické situace rodin v období ekonomické neaktivity 

z důvodu pobírání starobního důchodu budeme vycházet z výše definovaných typů 

rodin a typu pěstounské péče. Nebudeme ovšem hodnotit výši důchodů u všech 

definovaných typů rodin a pěstounské péče, ale omezíme se na následující varianty, 

které budou pro porovnání výše důchodu pro potřeby tohoto projektu dostačující.  

Při srovnání ekonomické situace rodin v období ekonomické neaktivity se 

omezíme pouze na hodnocení výše důchodu, která se bude odvíjet od ekonomické 

aktivity modelových jedinců. Ekonomickou (ne)aktivitu v důchodovém modelu budeme 

uvažovat následovně, v potaz bereme pouze příjmy zakládající nárok na důchod: 

 EA zaměstnání - příjem na úrovni násobku pracovního úvazku a průměrné mzdy 

v daném roce 

 EA pěstounská péče o dítě svěřené do pěstounské péče - příjem na úrovni odměny 

pěstouna ve zvláštních případech či odměny pěstouna v zařízení vyjádřený jako 

násobek průměrného příjmu daný rok 

 EA - doba péče o dítě bez příjmu hodnoceného pro účely důchodového pojištění 

v rozsahu stanoveném zákonem - náhradní doba pojištění - příjem 0. Jelikož se 

jedná při výpočtu důchodu zároveň o dobu vyloučenou, která se počítá do doby 

pojištění, ale při zjišťování příjmů se vylučuje, aby nesnižovala pojištěnci osobní 

vyměřovací základ, je při výpočtu důchodu takto zohledněna. 

 Od ostatních vyloučených dob při výpočtu důchodu abstrahujeme. 

 Pokud dojde k překrytí dob, hodnotíme vždy tu, pro danou osobu výhodnější. 

Jako modeloví jedinci byli zvoleni následující zástupci z vybraných modelových 

rodin.  
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Pro srovnání výše důchodových nároků jsme jako prvního zástupce zvolili 

rodinu se 3 dětmi, z nichž jedno je zdravotně postižené. V případě, že byl 

z manželského páru pěstounem pouze jeden z manželů, modelově jsme uvažovali, že 

je to žena. Stejně tak v případě biologických rodičů předpokládáme, že o dítě pečuje 

žena, a z toho důvodu má snížený pracovní úvazek v době péče o dítě. Dobu pojištění 

u mužů jsme uvažovali 44 let a u žen 42 let, sníženou v závislosti na počtu 

vychovaných dětí. V případě 3 vychovaných dětí pak byla doba pojištění ženy 39 let. 

V této variantě jsme uvažovali 3 typy pěstounské péče, které jsme srovnávali 

s biologickou rodinou a mezi sebou navzájem. Posuzovali jsme individuální pěstoun-

skou péči, pěstounskou péči vykonávanou v zařízení pro výkon pěstounské péče, kdy 

pěstounem je žena, a pěstounskou péči vykonávanou v zařízení, kdy je pěstounská 

péče vykonávána oběma manžely dohromady. 

Jako druhý zástupce byla zvolena rodina s jedním zdravotně postiženým dítě-

tem. Zde jsme porovnávali biologickou rodinu s individuálně vykonávanou pěstounskou 

péčí, doba pojištění mužů 44 let a u žen 41 let. 

Pro účely výpočtu starobního důchodu bylo potřeba stanovit příjmy v jednotli-

vých letech pojištění. Příjmy jsme modelově vyjádřili jako násobek průměrné mzdy. To 

znamená, že práci na poloviční úvazek byly přiřazeny příjmy odpovídající jedné 

polovině průměrné mzdy. 

 

Uvažovali jsme následující období ekonomické aktivity:  

U biologické rodiny se 3 dětmi muž úvazek 1,0 po dobu 44 let, žena úvazek 1,0 

po dobu 10 let a dále pak úvazek 0,5 po dobu 19 let a náhradní doby pojištění 

v rozsahu 10 let z důvodu péče o 3 děti.  

U individuální pěstounské péče jsme uvažovali pro muže 44 let ekonomické 

aktivity s úvazkem 1,0, u ženy pak 10 let s úvazkem 1,0 a 29 let s příjmem 

odpovídajícím odměně pěstouna ve zvláštních případech ve výši 20 319 Kč.52 Jelikož 

takto absolutně vyjádřený příjem je nevhodný pro další modelové srovnání, převedli 

jsme jej na vyjádření „úvazku“ ohodnoceného průměrnou mzdou. V tomto případě pak 

výše úvazku činila 0,86 (odměna pěstouna 20 319 Kč/ průměrná mzda 23 665 Kč).  

U zařízení pro výkon pěstounské péče jsme započítali muži 15 let úvazek 1,0 a 

29 let úvazek ve výši 0,62 (snížený v souladu s modelovým předpokladem, že 

pěstounské rodiny mají celkovou ekonomickou aktivitu nižší nežli biologické z důvodu 

nutnosti péče o dítě svěřené do pěstounské péče). Ženě jsme pak započítali 10 let 

úvazek 1,0 a 29 let s příjmem odpovídajícím odměně pěstouna v zařízení ve výši 

19 200 Kč.53 Tato částka pak ve vyjádření jako úvazek činí 0,81 násobek pracovního 

úvazku. 

                                                 
52  Modelově jsme předpokládali vznik zařízení pro výkon pěstounské péče již při prvním dítěti převzatém do 

pěstounské péče - abstrahovali jsme tedy od zjištění z šetření, že nejnižším obvyklým počtem pro vznik 
zařízení jsou 3 děti převzaté do pěstounské péče. 

53  Částka 19 200 Kč vyjadřuje hrubou odměnu pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče tak, aby 
čistá odměna pěstouna po odečtu daní a zdravotního a sociálního pojištění byla 18 084 Kč, což je částka, 
na kterou by měl pěstoun nárok při výpočtu odměny pěstouna dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře. Modelově uvažujeme, že si zároveň pěstoun uplatňuje daňové zvýhodnění na děti. 
Pokud by se však rodina pěstouna chovala racionálně a maximalizovala svůj příjem, daňové zvýhodnění 
by si uplatnil muž (ačkoli má modelově nižší příjem) a zřizovatel zařízení by byl nucen vyplácet pěstounovi 
hrubou odměnu pěstouna ve výši 23 400 Kč. Od využití této mezery v zákonné úpravě však 
abstrahujeme, avšak cítíme potřebu na ni, alespoň v této poznámce pod čarou, upozornit.  
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Pro zařízení pro výkon pěstounské péče, kde jsou oba manželé pěstouny, 

předpokládáme, že se věnují pěstounské péči celý život. Za tuto dobu pak „stihnou“ 

vychovat 2 x 3 děti. Doba pojištění u muže činí 44 let s odměnou 9 378 Kč (1/2 

odměny pěstouna v zařízení) a u ženy 37 let s odměnou 9 378 Kč (snížil se jí věk 

odchodu do důchodu za 6 vychovaných dětí). Poměrně vyjádřená polovina odměny 

pěstouna odpovídá výši úvazku 0,4. 

U biologické rodiny s jedním, zdravotně postiženým, dítětem jsme uvažovali 

dobu pojištění u muže 44 let s úvazkem 1,0 a u ženy 15 let s úvazkem 1,0 a 16 let 

s úvazkem 0,5 z důvodu péče o jedno dítě zdravotně postižené a náhradní doby 

pojištění z titulu péče o jedno postižené dítě v rozsahu 10 let.  

U individuální pěstounské péče pak muži počítáme úvazek 1,0 po dobu 44 let a 

ženě 15 let s úvazkem 1,0 a 26 let s příjmem ve výši odměny pěstouna ve zvláštních 

případech 17 193 Kč, což odpovídá úvazku 0,73. 

Jelikož při výpočtu důchodu hodnotíme příjmy až od roku 1986, tedy posledních 

24 let, bylo potřeba výše zmíněné doby převést na srovnatelnou veličinu, která by 

umožnila srovnání. Vzhledem k tomu, že uvažujeme pro celé období ekonomické 

aktivity mzdu náležející za plný úvazek ve výši průměrné mzdy v daném roce, mohli 

jsme jako sjednocující veličinu využít násobek pracovního úvazku, který je v tomto 

případě totožný s násobkem průměrné mzdy. Pro stanovení takto stanoveného 

násobku jsme použili vážený aritmetický průměr různých období ekonomické aktivity 

tak, jak jsme si je definovali výše. Následně byla vypočtená výše násobku průměrné 

mzdy za daný rok, ze které bylo placeno pojistné.  

 

Tabulka č. 8.16 Počet let, po který daná osoba byla ekonomicky aktivní za dané 

výše úvazku a celkový násobek úvazku za období celkové ekonomické aktivity 

typ rodiny a jedinec 
/ 

typ a výše úvazku 

3 děti 1 dítě 

BR M BR Ž IPP M IPP Ž 
ZVPP 

M 
ZVPP 

Ž 

ZVPP 
oba 
M 

ZVPP 
oba Ž 

BR M BR Ž 
IPP 
M 

IPP 
Ž 

pracovní 
úvazek 1,0 

1 44 10 44 10 15 10 - - 44 15 44 15 

odměna 
ZP 3d  

0,86 - - - 29 - - - - - - - - 

odměna 
zařízení 

0,81 - - - - - 29 - - - - - - 

odměna 
ZP 1d 

0,73 - - - - - - - - - - - 26 

pracovní 
úvazek 
0,62  

0,62 - - - - 29 - - - - - - - 

pracovní 
úvazek 0,5 

0,50 - 19 - - - - - - - 16 - - 

odměna 
zařízení1/2 

0,40 -  - - - - 44 37 - - - - 

ND - péče 
o dítě 

0,67 
(3d) 0,74 

(1d) 
- 10 - - - - - - - 10 - - 

souhrnný násobek 

úvazku 
1,00 0,50 1,00 0,90 0,75 0,86 0,40 0,40 1,00 0,56 1,00 0,83 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 
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Z takto zjištěného souhrnného násobku úvazku a průměrné mzdy54 pro daný 

rok pak byly spočteny příjmy rozhodné pro výpočet důchodu. Z nich pak byly podle 

pravidel a podmínek platných v roce 2010 vypočítány důchody jednotlivým kategoriím 

modelových pojištěnců. Tam, kde se vyskytovala období náhradních dob, byla při 

výpočtu důchodu zohledněna jako období dob vyloučených. 

Výsledná výše důchodu pro jednotlivé modelové pojištěnce v závislosti na 

osobním vyměřovacím základu (OVZ) a době pojištění je pak zachycena v následující 

tabulce. 

 

Tabulka č. 8.17 Výše důchodu v závislosti na době pojištění a výši osobního 

vyměřovacího základu, celkové důchodové příjmy domácnosti  

 typ rodiny, 
jednotlivce/ 
ukazatel  

3 děti (nejmladší zdravotně postižené) 1 dítě zdravotně postižené 

BR M BR Ž IPP M IPP Ž 
ZVPP 
M 

ZVPP 
Ž 

ZVPP 
oba M 

ZVPP 
oba Ž 

BR M BR Ž IPP M IPP Ž 

doba 
pojištění 

44 39* 44 39 44 39 44 37 44 41* 44 41 

OVZ 23 748 15 915 23 748 21 276 17 801 20 393 9 500 9 500 23 748 17 574 23 748 19 682 

důchod 11 724 9 263 11 724 10 204 10 547 10 049 8 440 7 443 11 724 9 934 11 724 10 322 

důchodové 
příjmy 
rodiny 

20 987 21 928 20 596 15 883 21 658 22 046 

* Z toho 10 let náhradní doby pojištění 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

8.2.1 Výsledky 

Ani z provedeného srovnání výše důchodových příjmů v závislosti na zvoleném 

typu ekonomické aktivity závislé na typu péče o dítě se nepotvrzují hypotézy o 

nedostatečném materiálním zajištění pěstounské péče. Jediným modelovým příkladem, 

který potvrzuje hypotézu nedostatečného zabezpečení pěstounů v důchodu z důvodu 

výkonu pěstounské péče, je případ zařízení pro výkon pěstounské péče, kde je 

pěstounská péče vykonávána oběma manžely dohromady. Intuitivně tušíme, že pokud 

je odměna pěstouna, která má z pohledu důchodového pojištění nahradit pracovní 

příjem, rozdělena na polovinu, budou i důchodové nároky příjemců této odměny 

výrazně nižší nežli nároky těch, kteří pobírají odměnu v plné výši.  

Rozdíl v důchodových příjmech domácnosti, kde jsou oba manželé pěstouny 

v zařízení pro výkon pěstounské péče a v domácnosti, kde je pouze jeden z členů 

pěstounem v zařízení, však netvoří polovinu jejich důchodových příjmů, jak by mohlo 

být očekáváno. Příjmy pěstounky v rodině, kde jsou oba manželé pěstouny, dosahují 

hodnoty 77 % příjmů pěstounky v zařízení, která vykonává pěstounskou péči 

samostatně. To je způsobeno výrazně solidární konstrukcí důchodu, která se projevuje 

zejména ve vysoké příjmové solidaritě způsobené existencí redukčních hranic při 

zjišťování výpočtového základu a dále existencí pevné složky důchodů - základní 

výměry, která náleží každému pojištěnci, který získal potřebnou dobu pojištění bez 

ohledu na výši jeho příjmů. 

                                                 
54  Jako průměrnou mzdu jsme pro roky 1986 - 2009 uvažovali průměrný vyměřovací základ pro platbu 

důchodového pojistného. 
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Nejvyšší společné příjmy z důchodu pětičlenné domácnosti vykazuje domácnost 

tvořená manžely, z nichž jeden byl individuálním pěstounem, a která vychovala 3 děti. 

Důchodové příjmy činí 21 928 Kč, když příjmy muže jsou o zhruba 1 500 Kč vyšší nežli 

příjmy ženy (předpokládáme u něj výrazně delší dobu pojištění). 

Druhé nejvyšší důchodové příjmy ze sledovaného typu pětičlenné domácnosti 

pak mají biologičtí rodiče, kteří vychovali 3 děti. Jejich důchody dohromady činí 20 987 

Kč, když mužův důchod je o téměř 2 500 Kč vyšší (předpokládáme u něj výrazně delší 

dobu pojištění). 

Nejnižší důchodové příjmy (bez uvažování případu zařízení, kdy jsou manželé 

pěstouny společně) pak má domácnost, která byla zařízením pro výkon pěstounské 

péče a vychovala 3 děti a jeden z manželů byl pěstounem. Jejich společné důchodové 

příjmy tvoří 20 596 Kč, příjmy muže jsou zhruba o 500 Kč vyšší nežli příjmy ženy. 

Uvedené pořadí není nijak překvapující s ohledem na uvažovanou míru ekono-

mické aktivity. Rozdíl ve výši téměř 1 000 Kč mezi důchodem pěstounky, pečující o tři 

děti, a biologické matky se třemi dětmi je způsoben hlavně velikostí úvazku a dobou, 

po kterou byl tento vysoký úvazek vykonáván. Porovnáme-li „celoživotní úvazky“ 

(souhrnný násobek úvazku) obou žen, zjistíme, že individuální pěstounka měla vyšší 

celoživotní příjmy. Důvodem proto je fakt, že v době péče o zdravotně postižené dítě 

svěřené do pěstounské péče jí náležela odměna pěstouna ve zvláštních případech, 

která vyjádřená jako výše úvazku, za který náleží průměrná mzda, činí 0,86. Naproti 

tomu úvazek biologické matky při péči o dítě vyjádřený jako výše úvazku činil po dobu 

prvních 10 let, které jsou hodnoceny jako náhradní doby pojištění, pouze 0,67 a po 

dobu dalších 19 let výchovy dětí pouze ve výši 0,5 úvazku. Z toho pak pramení nižší 

důchodové nároky. 

Při srovnání důchodových nároků pěstounek starajících se o tři děti, z nichž 

nejmladší je zdravotně postižené, neshledáme výrazné rozdíly, jejich důchody jsou 

takřka totožné. Rozdíl mezi důchodovými nároky individuální pěstounky a pěstounky 

v zařízení pro výkon pěstounské péče ve výši 155 Kč je způsoben nižší odměnou 

pěstouna v zařízení ve srovnání s odměnou pěstouna ve zvláštních případech. Nejnižší 

důchod pak získá žena, která se starala o 3 děti svěřené do pěstounské péče v zařízení 

společně se svým manželem - pěstounem. Její příjmy vyjádřené pracovním úvazkem 

dosahují hodnoty pouze 0,4, což je důvodem pro důchod o cca. 2 600 Kč nižší nežli 

ostatní porovnávané pěstounky. 

Podobné výsledky pak přináší i srovnání modelové rodiny s jedním zdravotně 

postiženým dítětem. Důchodové příjmy pěstounky jsou o téměř 400 Kč vyšší nežli 

důchodové příjmy biologické matky. Rozdíl je opět způsoben modelově předpokláda-

nými příjmy, kdy biologická žena má po dobu péče o dítě 10 let (náhradní doba 

pojištění) příjmy vyjádřené násobkem úvazku v téměř stejné výši jako je odměna 

pěstouna. Zbylých 16 let péče o dítě modelově předpokládaných však pobírá příjmy 

pouze na úrovni 0,5 úvazku oproti pěstounce, která má příjmy na úrovni 0,73 úvazku. 

8.2.2 Shrnutí 

Z provedených modelových propočtů a za stanovených modelových předpokladů 

je možno učinit tyto závěry. 

Současná konstrukce výše odměny pěstounů v zařízení pro výkon pěstounské 

péče či odměny pěstouna ve zvláštních případech, která umožňuje hodnocení těchto 
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příjmů pro účely důchodového pojištění, zajišťuje ve srovnání s biologickými matkami 

pěstounkám ve všech typech pěstounské péče srovnatelné nebo vyšší důchody. 

Jediným případem, kdy tomu tak není, je případ, kdy by byla pěstounská péče 

v zařízení pro výkon pěstounské péče vykonávána společně oběma manžely. 

V takovém případě se odměna pěstouna rozděluje mezi oba manžele na polovinu. Je 

zřejmé, že takový příjem pak není schopen zajistit srovnatelné důchodové nároky 

pěstounky s biologickou matkou.  

O dostatečném materiálním zabezpečení pěstounek z modelového srovnání 

vypovídá i vyjádření odměny pěstouna ve zvláštních případech a odměny pěstouna 

v zařízeních pro výkon pěstounské péče jako násobku průměrného příjmu. Z modelo-

vých propočtů vyplývá, že odměna pěstouna ve zvláštních případech při péči o 3 děti, 

z nichž nejmladší je zdravotně postižené, odpovídá 0,81 násobku průměrné mzdy. 

Tento údaj lez interpretovat i tak, že biologická matka, starající se o 3 děti, by musela 

být zaměstnaná na 4/5 úvazku, aby získala stejné příjmy a tedy i stejné důchodové 

nároky jako pěstounka. 

8.3 Makroekonomické vazby 

Výše provedené srovnání modelových rodin různých typů pěstounské péče 

v závislosti na počtu dětí svěřených do pěstounské péče má i své promítnutí do 

makroekonomické sféry hospodaření státu, kde se promítá výdajová stránka veřejných 

financí. Abychom získali měsíční výdaje státu na jednotlivé druhy pěstounské péče, 

potřebujeme nejdříve spočítat náklady na jedno dítě vynaložené státem (uvažujeme 

pouze přímé náklady z titulu pěstounské péče - tedy nikoli např. rodičovský příspěvek 

či přídavek na dítě) a zjistit počty jednotlivých příjemců dávek, respektive počty dětí 

svěřených do pěstounské péče, s jejichž přítomností v domácnosti je spojen nárok na 

příjmy domácnosti z titulu pěstounské péče. Výsledky provedených propočtů a výběr 

ze statistik MPSV vycházejících z dat systému OKdávky a ze statistik MPSV o sociálně 

právní ochraně dětí ilustrují následující tabulky. 

 

Tabulka č. 8.18 Průměrné měsíční výdaje státu na jedno dítě svěřené do 

pěstounské péče v závislosti na typu pěstounské péče a počtu dětí 

typ rodiny/péče IPP ZVPP NP ZVPP NZ 

1 dítě 6 806  -  - 

1 dítě P 19 942  -  - 

2 děti  7 220  -  - 

2 děti 1P 12 920  -  - 

3 děti 7 358 10 103 11 844 

3 děti 1P 10 580 11 812 13 554 

4 děti 8 474 9 592 10 899 

4 děti oba manželé vykonávají pěstounskou péči společně 11 967 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 
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Tabulka č. 8.19 Počty dětí v pěstounské péči (pěstounů), s jejichž přítomností 

v domácnosti je spojen nárok na příjmy domácnosti z titulu pěstounské péče 

typ rodiny/péče IPP ZVPP NP ZVPP NZ počet pěstounů 

1 dítě 6 038  -  - 6 038 

1 dítě P 165  -  - 165 

2 děti  2 648  -  - 1 324 

2 děti 1P 116  -  - 58 

3 děti 156  -  - 52 

3 děti 1P 1 017  -  - 339 

4 děti* 640 200 126 160 

*jelikož je průměrný počet dětí umístěných v pěstounské rodině v zařízení 4,5, modelově uvažujeme, že 
výdaje státu nebudou odlišné od průměrných nákladů u 4 dětí a všechny děti ze zařízení jsme rozdělili do 
typu rodiny se 4 dětmi 

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat systému OKdávky a statistik MPSV. 

 
Vynásobením počtu dětí, s jejichž přítomností v domácnosti je spojen nárok na 

příjmy domácnosti z titulu pěstounské péče, průměrnými náklady na dítě svěřené do 

pěstounské péče získáme celkové měsíční náklady státu vynaložené na pěstounskou 

péči. Tyto údaje jsou znázorněny v následující tabulce. 

 
Tabulka č. 8.20 Celkové měsíční výdaje státu na dítě svěřené do pěstounské 

péče v závislosti na typu pěstounské péče a počtu dětí svěřených do 

pěstounské péče 

typ rodiny/péče IPP ZVPP NP ZVPP NZ 

1 dítě 41 094 628  -  - 

1 dítě P 3 290 392  -  - 

2 děti  19 118 560  -  - 

2 děti 1P 1 498 769  -  - 

3 děti 1 147 848  -  - 

3 děti 1P 10 759 829  -  - 

4 děti 5 423 494 1 918 476 1 373 227 

celkem 82 333 521 1 918 476 1 373 227 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 
Z uvedené tabulky je patrné, že měsíční výdaje státu na pěstounskou péči55 

dosahují 85,6 milionu Kč, přičemž drtivá většina výdajů je směřována k individuální 

pěstounské péči. To je dáno zejména počtem dětí svěřených do tohoto typu 

pěstounské péče, kterých je 10 700 oproti 326 dětem, kterou jsou umístěny 

v zařízeních pro výkon pěstounské péče. 

Jak by se změnil objem celkových měsíčních výdajů, když bychom uvažovali 

výkon pěstounské péče pouze formou individuální pěstounské péče, ukazuje následující 

tabulka. 

                                                 
55  Abstrahujeme zde od povinných odvodů zaměstnavatele (zřizovatele či úřadu práce) na zdravotní a 

sociální pojištění. 
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Tabulka č. 8.21 Celkové měsíční výdaje státu na dítě svěřené do pěstounské 

péče v závislosti na počtu dětí svěřených do pěstounské péče, za předpokladu 

výkonu pouze individuální pěstounské péče 

typ rodiny/péče IPP 

1 dítě 41 094 628 

1 dítě P 3 290 392 

2 děti  19 118 560 

2 děti 1P 1 498 769 

3 děti 1 147 848 

3 děti 1P 10 759 829 

4 děti 8 186 087 

celkem 85 096 113 

Zdroj: vlastní výpočty na základě výše uvedených dat 

 
Vidíme, že při uvažované změně v typu výkonu pěstounské péče by celkové 

měsíční výdaje státu poklesly o téměř 530 000 Kč. To je způsobeno nižšími průměr-

nými výdaji státu na dítě svěřené do individuální pěstounské péče do rodiny se 4 dětmi 

v pěstounské péči ve srovnání se zařízeními. Průměrné měsíční výdaje státu na dítě u 

rodiny se 4 dětmi svěřenými do individuální pěstounské péče jsou oproti zařízení 

v nemovitosti pěstouna o 1 118 Kč nižší a ve srovnání se zařízením v nemovitosti 

zřizovatele dokonce o 2 424 Kč nižší. 

 

Shrnutí 

Za výše definovaných modelových předpokladů by byly celkové roční výdaje 

státu na výkon pěstounské péče zhruba ve výši 1 miliardy Kč. Průměrné výdaje státu 

na jedno dítě svěřené do pěstounské péče v zařízeních jsou vyšší nežli na dítě svěřené 

do individuální pěstounské péče, v případě rodiny s 4 dětmi svěřenými do pěstounské 

péče činí rozdíl mezi výdaji na dítě v zařízení umístěné v nemovitosti zřizovatele a 

náklady na individuální pěstounskou péči 2 424 Kč. Když bychom hypoteticky 

uvažovali přesun výkonu pěstounské péče ze zařízení do individuální pěstounské péče, 

celkové roční výdaje státu by byly nižší o téměř 6,5 milionu Kč. Avšak při těchto 

úvahách je třeba mít stále na mysli specifičnost výkonu pěstounské péče v zařízeních, 

která nelze plnohodnotně nahradit výkonem individuální pěstounské péče. 
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9. Důchodové zabezpečení pěstounů 

V souvislosti s prováděným výzkumem zaměřeným na zmapování ekonomické 

situace pěstounských rodin nesmí zůstat důchodové zabezpečení pěstounů stranou, 

neboť právě období pobírání důchodových dávek tvoří podstatnou část života člověka, 

nehledě na to, že i v důchodovém věku se stále významná část pěstounů stará o 

svěřené děti. Z provedeného dotazníkové šetření vyplývá, že 28,8 % respondentů-

pěstounů je již v důchodovém věku. 

Důchodové zabezpečení všech osob je upraveno zákonem č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění. V tomto zákoně je v § 5 vymezen okruh osob, které jsou 

účastny důchodového pojištění. Vedle jiných kategorií pojištěnců jsou jako osoby 

účastny pojištění pod písmenem k) daného paragrafu jmenováni i „pěstouni, kteří 

vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního 

právního předpisu, nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna 

náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu.“ To 

de facto znamená, že jsou důchodově pojištěni všichni pěstouni vykonávající pěstoun-

skou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče, neboť jejich odměna pěstouna 

náležející dle § 46 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je pro účely 

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění posuzována jako plat a jsou z ní tedy 

placeny i odvody na důchodové pojištění. Dále jsou dle tohoto ustanovení pojištěni 

pěstouni vykonávající individuální pěstounskou péči, kterým náleží odměna pěstounovi 

ve zvláštních případech. To je případ pěstounů, který je upraven zákonem č. 117/ 

1995, o státní sociální podpoře, kde se v § 40a odstavci 1. říká, že „pečuje-li pěstoun 

alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče nebo pečuje-li pěstoun alespoň o 

jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče, které je osobou závislou na pomoci jiné 

fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo 

ve stupni IV (úplná závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách“, 

náleží mu odměna ve zvláštních případech. I v tomto případě je odměna pěstounovi 

ve zvláštních případech pro účely zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

posuzována jako plat a jsou z ní tedy placeny i odvody na důchodové pojištění. Na 

rozdíl od odměny pěstouna náležející dle § 46 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí pěstounům vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních pro výkon 

pěstounské péče je však odměna pěstouna ve zvláštních případech podle zákona 

č. 117/1995, o státní sociální podpoře osvobozena od daně z příjmů. 

Pojistné je v obou případech pěstounům strháváno z odměny pěstouna. 

V případě zařízení pro výkon pěstounské péče se pojistné strhává a část pojistného 

připadající na zaměstnavatele hradí zřizovatel zařízení, v případě odměny pěstouna ve 

zvláštních případech se pojistné strhává a část pojistného připadající na zaměstnava-

tele hradí úřad práce, který dávku vyplácí. 

Dále jsou v paragrafu 5 zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění jako 

osoby spadající do okruhu pojištěných osob zahrnuty následující skupiny osob:  

r)  osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let, 

s)  osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve 

stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve 

stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV 

(úplná závislost) (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), pokud 

spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou 

osobu. 
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Z ustanovení paragrafu 20 zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění lze 

vyvodit, že do takto vymezeného okruhu osob patří i pěstouni, neboť v tomto 

paragrafu je stanoveno, že „Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí dítě vlastní 

nebo osvojené, a pokud se dále nestanoví jinak, též dítě převzaté do trvalé péče 

nahrazující péči rodičů. 

(2) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež 

bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manžela, 

které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů 

schválené soudem, dítě manžela, nemá-li druhý z rodičů rodičovskou zodpovědnost, a 

dítě manžela, zemřel-li druhý rodič dítěte nebo není-li znám. Za dítě převzaté do 

trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dále dítě, jež bylo převzato do péče na 

základě rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného 

orgánu o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele nebo do péče osoby, která má 

zájem stát se pěstounem, a dítě, jež bylo převzato do péče na základě předběžného 

opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy“. 

Doby péče pěstouna o dítě do věku 4 let či doby péče o dítě do věku 10 let, 

které je závislé na péči jiné osoby, jsou pak pro účely zákona o důchodovém pojištění 

hodnoceny jako tzv. náhradní doby pojištění, za které není do systému důchodového 

pojištění placeno pojistné, přesto z nich však (nejen) pěstoun získává důchodové 

nároky. 

Individuální pěstounská péče, která nespadá do režimu odměny pěstounovi ve 

zvláštních případech podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nevylu-

čuje možnost ekonomické aktivity. Na takové pěstouny pak zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění hledí jako na běžné zaměstnance, OSVČ nebo osoby dobrovolně 

pojištěné či, pokud pěstoun nespadá ani do jedné z výše uvedených kategorií, na 

osoby, které se důchodového pojištění neúčastní. 

Další oblastí, která se důchodového zabezpečení pěstounek-žen dotýká, je 

úprava důchodového věku v závislosti na počtu vychovaných dětí, upravená v § 32 

zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který stanoví, že „podmínka výchovy 

dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo 

pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se 

však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka 

výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do 

dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosaže-

ním zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat“.  

Z uvedeného je zřejmé, že z pohledu nároku na důchod není v zásadě rozdíl, 

zda žena pečovala o vlastní či do pěstounské péče svěřené dítě.  

Určitou odlišnost mezi důchodovým zabezpečením pěstounů a biologických 

rodičů lze nalézt v ustanovení o pozůstalostních důchodech zákona č.155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, kde se v paragrafu 52 odstavci třetím stanovuje, že „nárok na 

sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi“. Tato odlišnost vyplývá 

z faktu, že dle ustanovení § 45c zákona č. 94/1963 Sb., o rodině nemá pěstoun při péči 

o osobu dítěte svěřeného do výkonu pěstounské péče vyživovací povinnost k tomuto 

dítěti. Logicky pak dítě svěřené do výkonu pěstounské péče nemá nárok na sirotčí 

důchod, jenž právě nahrazuje vyživovací povinnost zemřelého rodiče. Dítě v pěstoun-

ské péči má nárok na sirotčí důchod po svém zemřelém biologickém rodiči.  
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9.1 Závěr 

Lze říci, že důchodové zabezpečení pěstounů se nijak v zásadě neliší od 

důchodového zabezpečení biologických rodičů. Pěstoun, který se stará o dítě svěřené 

do pěstounské péče v režimu tzv. individuální pěstounské péče a náleží mu odměna 

pěstouna jako dávka systému státní sociální podpory, je důchodově pojištěn za 

stejných podmínek jako biologický rodič, tedy buď v případě ekonomické aktivity 

z titulu příjmu z výdělečné činnosti (zaměstnání, OSVČ) či v případě ekonomické 

neaktivity z titulu náhradní doby péče o dítě. Pěstoun, který se stará o dítě svěřené do 

pěstounské péče v režimu tzv. individuální pěstounské péče a náleží mu odměna 

pěstouna ve zvláštních případech jako dávka systému státní sociální podpory, či 

pěstoun, který se stará o dítě svěřené do pěstounské péče v zařízení pro výkon 

pěstounské péče, je důchodově pojištěn z titulu pobírání odměny pěstouna ve zvlášt-

ních případech či odměny za výkon pěstounské péče od zřizovatele zařízení pro výkon 

pěstounské péče, které jsou pro účely důchodového pojištění nahlíženy jako plat.  

Při úpravě důchodového věku žen dle počtu vychovaných dětí pak není rozdíl 

mezi biologickou matkou a pěstounskou matkou - při splnění podmínek stanovených 

zákonem je oběma důchodový věk snížen stejně.56 

Při posuzování nároku na sirotčí důchod existuje odlišnost mezi dítětem, 

kterému zemřel biologický rodič, který ho vychovával, a dítětem, kterému zemřel 

pěstoun, jemuž bylo svěřeno do pěstounské péče. Dítě v pěstounské péči nemá na 

rozdíl od dítěte z biologické rodiny nárok na sirotčí důchod, a to zejména z důvodu 

absence vyživovací povinnosti mezi pěstounem a dítětem svěřeným do pěstounské 

péče. Takové dítě má nárok na sirotčí důchod po svém zemřelém biologickém rodiči. 

Je nutno si uvědomit, že stále hovoříme o podmínkách účasti na důchodovém 

pojištění. Při hodnocení výše důchodu je pak třeba vycházet z faktu, že v systému 

důchodového pojištění v České republice je výše důchodu (byť jen částečně) závislá na 

výši příjmů, ze kterých bylo odváděno pojistné, a na získané době pojištění. Z výše 

popsaného vyplývá, že doba pojištění bude za jinak stejných podmínek stejná jak u 

biologických, tak pěstounských rodičů. Jejich (odlišná) výše důchodu pak tedy bude 

záviset na výši mzdy či na velikosti odměny pěstouna. Blíže tomuto tématu se pak 

věnuje kapitola Mikroekonomická analýza ekonomické situace pěstounských rodin. 

 
 

                                                 
56  Zde je nutné si uvědomit, ač z pohledu zákona není mezi biologickou matkou a pěstounkou v případě 

snížení důchodového věku v závislosti na vychovaných dětech rozdíl, a oběma je věk při splnění minimální 
stanovené doby péče snížen stejně, tak existuje rozdíl mezi biologickou matkou a pěstounkou při splnění 
podmínky minimální doby péče. Pěstounka totiž může o jedno dítě pečovat i jen pár měsíců a během 
několika let se u ní může vystřídat vícero dětí, takže splnění podmínky 10 let (5 let) je celkem zásadní. 
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Závěr 

Hlavním cílem projektu bylo zmapování ekonomické situace pěstounských rodin 

z hlediska objemu a struktury jejich příjmů a výdajů a zhodnocení jejich ekonomické 

situace ve srovnání s běžnými rodinami.  

 

Příjmy a výdaje pěstounských rodin 

Z analýzy příjmů na jedné straně a výdajů na straně druhé vyplývá, že finanční 

situace pěstounských rodin je příznivější v rodinách s nižším počtem dětí. Toto 

konstatování se opírá o fakt, že průměrný příjem na osobu v domácnosti se snižuje 

spolu s rostoucím počtem osob, v průměrných výdajích rodin však nebyly shledány 

příliš velké rozdíly, náklady na osobu jsou tak rovnocenné.  

Porovnání s běžnými rodinami (komparací jednak dat výběrového šetření a 

dat statistiky rodinných účtů a jednak formou mikroekonomického modelování) 

ukázalo, že se od nich pěstounské rodiny zásadně neodlišují ani v celkové výši 

příjmů, ani v celkové výši výdajů. V mnoha ohledech jsou na tom, možná zdánlivě, 

pěstounské rodiny lépe vzhledem k tomu, že absence pracovních příjmů z důvodu 

celodenní péče o děti je jim výrazněji kompenzována sociálními dávkami. Na druhé 

straně jsou ovšem častěji „nuceni“ k volbě celodenní (či polodenní) péče vzhledem ke 

zvýšeným potřebám dětí, především s ohledem na jejich fyzické a duševní zdraví. 

Solidní materiální životní úroveň nemusí být vždy znamením celkově vysoké životní 

úrovně. 

Existují však rozdíly podle skladby rodiny, které jsou ovlivněny jednak tím, že 

tato skladba do jisté míry předurčuje možnosti výdělečné činnosti rodičů a současně 

rozsah potřeb členů rodiny, a jednak tím, že s touto skladbou souvisí konkrétní 

zákonné podmínky nároku na některé sociální dávky. 

Z provedených modelových propočtů je dále patrné, že finanční zabezpečení 

(všech typů) pěstounské péče umožňuje pěstounským rodinám zachovat si „přimě-

řený“ materiální standard, pokud jako přiměřený chápeme minimálně stejný nebo 

vyšší materiální standard, nežli mají biologické rodiny, jejichž dospělí členové pobírají 

mzdu na úrovni průměrné mzdy v ČR a násobku svého pracovního úvazku. Pokud 

uvažujeme stejnou ekonomickou aktivitu u rodin provádějících pěstounskou péči (v 

zařízeních pro výkon pěstounské péče a při pobíraní odměny pěstouna ve zvláštních 

případech je ekonomická aktivita jednoho člena domácnosti nahrazena odměnou 

pěstouna) jako u biologických rodin, pak je na tom pěstounská rodina bez ohledu na 

typ pěstounské péče vždy lépe. 

Z porovnání náhradových poměrů pracovního příjmu odměnou pěstouna 

vyplývá, že při uvažování odměny pěstouna v zařízení či odměny pěstouna ve 

zvláštních případech společně s příspěvkem na úhradu potřeb dítěte by výsledný příjem 

byl ve všech sledovaných případech vyšší nežli pracovní příjem biologického rodiče, a 

pěstounovi by tak umožnil bez snížení „přiměřeného“ materiálního zabezpečení 

celodenní péči o dítě (děti) svěřené do pěstounské péče. 

Z provedeného srovnání pracovních příjmů rodiny vyplývá, že ve všech 

modelových případech (krom jednoho - kde však rozdíl příjmů je pouhých 238 Kč) 

jsou pracovní příjmy pěstounských rodin vyšší, nežli pracovní příjmy rodiny biologické. 

V případě odměny pěstouna ve zvláštních případech a odměny pěstouna v zařízení 

tato odměna více než kompenzuje ušlý pracovní příjem pěstounské rodiny z důvodu 
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péče o dítě svěřené do pěstounské péče. Je nutno si uvědomit, že zatímco biologická 

rodina ze svých příjmů hradí veškeré náklady spojené s výchovou dětí, pěstounské 

rodině ještě náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte.  

Z modelových srovnání se dozvíme, že odměna pěstouna (ve zvláštních přípa-

dech či v zařízení) společně s příspěvkem na úhradu potřeb dítěte umožní pěstounovi 

vzdát se zaměstnání, ve kterém by pobíral průměrnou mzdu, a plně se věnovat 

výchově dítěte/dětí svěřených mu do pěstounské péče, aniž by mu poklesl individuální 

čistý příjem. Naopak, s rostoucím počtem dětí se mu individuální příjem zvyšuje, když 

u čtyř dětí svěřených do pěstounské péče je pracovní příjem nahrazen pěstounskými 

dávkami ze 152 %. Zůstává pak otázkou a na individuálním posouzení, zda je možno 

nahrazení čistého příjmu jedince dávkami z titulu pěstounské péče na 1,5 násobek 

průměrného čistého příjmu chápat jako adekvátní ocenění náročnosti pěstounské 

péče. 

Analýza potvrdila, že pěstounské rodiny mají částečně odlišnou skladbu 

nákladů na zajišťování svých potřeb. Tyto odlišnosti jsou zčásti důsledkem 

specifických potřeb pěstounských rodin, což se projevuje především relativně vyššími 

výdaji na zdravotní péči a mohou s tím souviset i relativně vyšší výdaje na vzdělávání 

(ve srovnání s běžnými rodinami). Vyšší náklady než mají běžné rodiny na stravování 

a bydlení se alespoň zčásti zakládají na tom, že pěstounské rodiny bývají větší (žijí ve 

větších bytech apod., ve stravování se zřejmě promítají i dietní potřeby atd.). 

Bydlení pěstounských rodin je v zásadě svými hlavními charakteristikami 

srovnatelné s bydlením běžných rodin, současně ale vykazuje některé nadstandardní 

charakteristiky (ohledně velikosti bytů a typu bytů), což vytváří předpoklad pro 

možnost dostatečného životního prostoru a intimity pro pěstounské děti. Lepší bytové 

podmínky jsou typické pro nepříbuzenské pěstounské rodiny s větším počtem dětí. Na 

druhé straně však tato skutečnost souvisí s častějším zadlužením rodin v podobě 

úvěrů a hypoték. 

V otázce možnosti spoření pro děti vedou analýzy spíše ke skeptickým závě-

rům. Jednak zde narážíme na problém, že pěstouni nemají vůči dětem v pěstounské 

péči vyživovací povinnost a současně vztahy s biologickou rodinou bývají mnohdy 

komplikované a pěstouni nemají jistotu, zda a jak by případné úspory byly skutečně 

využity ve prospěch dětí. Současně porovnání příjmů a výdajů pěstounských rodin 

ukazuje, že jim nezbývá (navzdory relativně dobré příjmové situaci, porovnáme-li ji se 

situací běžných rodin) příliš peněz na příjmové rezervy a ukládání pro budoucnost. 

Zdá se, že se pěstounským rodinám daří relativně dobře uspokojovat základní 

životní potřeby jako výživu a ošacení dětí či nákup školních pomůcek. Relativně hůře 

uspokojují pěstounské rodiny „nadstandardní“ potřeby. Nejčastěji zmiňovanými 

oblastmi, ve kterých se musí výrazně omezovat, byla dovolená mimo domov, zájmové 

aktivity či aktivity náročnější na vybavení. Za nejvíce palčivou oblast pak pěstounské 

rodiny považovaly zajištění budoucnosti dětí. Pokud pěstouni uváděli nějaké specifické 

výdaje v porovnání s běžnými rodinami, pak relativně často zmiňovanou problémovější 

oblastí oproti rodinám běžným byly výdaje spojené se zdravotní péčí a výdaje na běžné 

potřeby související s velikostí rodiny, větším opotřebováním oblečení, nábytku apod. 

pěstounskými dětmi. 
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Srovnání podpory klasických pěstounských rodin s pěstounskými rodinami v 

zařízení pro výkon pěstounské péče 

Analýza identifikovala rozdílné podmínky mezi podporou státu individuální 

pěstounské péče a pěstounské péče prováděné v zařízeních pro výkon pěstounské 

péče. Základním zdrojem rozdílných podmínek je odlišná zákonná úprava obou typů 

pěstounské péče. Z výsledků modelové komparace pak lze vyvodit následující nerovné 

podmínky ve prospěch obou druhů péče.  

Existuje odlišnost celkových pracovních příjmů pěstounů v různých režimech 

pěstounské péče. Důvodem je nepřímý vliv rozdílného daňového režimu vypláce-

ných odměn pěstounů v různých typech pěstounské péče. Ekonomicky aktivní 

z manželů vykonávajících individuální pěstounskou péči může při výpočtu své daňové 

povinnosti uplatnit slevu na dani z titulu manželky/manžela s ročním příjmem do 

68 000 Kč, neboť odměna pěstouna ve zvláštních případech není pro daňové účely 

brána jako plat, na rozdíl od odměny pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče. 

Při zjišťování rozhodného příjmu pro stanovení nároku na přídavek na dítě je 

odměna pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče na rozdíl od odměny pěstouna 

ve zvláštních případech do rozhodného příjmu započítávána. Tento rozdílný přístup 

způsobuje, že děti svěřené do pěstounské péče pěstounům v zařízeních pro výkon 

pěstounské péče mají omezený přístup k přídavku na dítě. Vzhledem k neexistenci 

vyživovací povinnosti pěstounů vůči dětem je obecně testování nároku na přídavek na 

dítě rozhodným příjmem pečovatelské rodiny velmi diskutabilní, a to i v případech 

individuální pěstounské péče, především vzhledem k tomu, že přídavek je primárně 

určen na krytí nákladů spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.  

Propočty sledující celkové příjmy pěstounů od státu z titulu pěstounské péče 

ukazují odlišný přístup k různým typům pěstounské péče, kdy pěstouni vykonávající 

pěstounskou péči podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mají 

ze zákona nárok na úhradu většího počtu položek nežli pěstouni vykonávající 

individuální pěstounskou péči. 

Při srovnání celkových příjmů připadajících na jednoho člena domácnosti nám 

provedené modelové výpočty umožňují učinit závěr, že ač byl v průběhu zkoumání 

identifikován rozdílný přístup k různým typům individuální péče, tak tento rozdílný 

přístup ve svém důsledku nezpůsobuje výrazně odlišnou příjmovou situaci jednotlivých 

sledovaných modelových rodin. 

Rozdíl mezi odlišným způsobem financování individuální pěstounské péče a 

pěstounské péče prováděné v zařízeních pro výkon pěstounské péče má své dopady 

na celkové náklady vynaložené na odměnu pěstouna (hovoříme o odměně pěstouna 

ve zvláštních případech a odměně pěstouna v zařízeních pro výkon pěstounské péče). 

Vzhledem k tomu, že odměna pěstouna v zařízeních pro výkon pěstounské péče 

podléhá dani z příjmu, je čistá odměna pěstouna zpravidla nižší nežli čistá odměna 

pěstouna ve zvláštních případech. S ohledem na ustanovení odstavce 2 § 46 zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kde je stanoveno, že výše odměny po 

odpočtu daně z příjmů, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nesmí činit méně než částku, 

na kterou by pěstoun měl nárok podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, je pak zřizovatel zařízení nucen navyšovat hrubou odměnu pěstouna tak, aby 

čistá výše odměny dosahovala stejné výše jako odměna pěstouna ve zvláštních 

případech. Samozřejmě, že zvýšení hrubé odměny pěstouna v zařízení s sebou nese 

pro zřizovatele další náklady spočívající ve vyšších odvodech na zdravotní a sociální 

pojištění. 
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Při hodnocení rozdílů mezi běžnou a pěstounskou rodinou je možno též pouká-

zat na další výhodu pěstounů pobírajících odměnu pěstouna ve zvláštních případech či 

v zařízení. Ti mají oproti zaměstnanci finančně výhodnější hodnocení dob dočasné 

pracovní neschopnosti, neboť odměna pěstouna ve zvláštních případech náleží 

pěstounovi i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 

pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho kalendářního měsíce jejího trvání. Rovněž 

odměna za výkon pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče se 

poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény pěstouna, 

nejdéle však po dobu jednoho měsíce.  

  

Analýza důchodového zabezpečení pěstounů 

Důchodové zabezpečení pěstounů se v zásadě nijak neliší od důchodového 

zabezpečení biologických rodičů. Pěstoun, který se stará o dítě svěřené do 

pěstounské péče v režimu tzv. individuální pěstounské péče, a náleží mu odměna 

pěstouna jako dávka systému státní sociální podpory, je důchodově pojištěn za 

stejných podmínek jako biologický rodič, tedy buď v případě ekonomické aktivity 

z titulu příjmu z výdělečné činnosti (zaměstnání, OSVČ) či v případě ekonomické 

neaktivity z titulu náhradní doby péče o dítě. Pěstoun, který se stará o dítě svěřené do 

pěstounské péče v režimu tzv. individuální pěstounské péče a náleží mu odměna 

pěstouna ve zvláštních případech jako dávka systému státní sociální podpory, či 

pěstoun, který se stará o dítě svěřené do pěstounské péče v zařízení pro výkon 

pěstounské péče, je důchodově pojištěn z titulu pobírání odměny pěstouna ve 

zvláštních případech či odměny za výkon pěstounské péče od zřizovatele zařízení pro 

výkon pěstounské péče, které jsou pro účely důchodového pojištění nahlíženy jako 

plat.  

Při úpravě důchodového věku žen dle počtu vychovaných dětí pak není rozdíl 

mezi biologickou matkou a pěstounskou matkou - při splnění podmínek stanovených 

zákonem je oběma důchodový věk snížen stejně. Je však nutné si uvědomit, ač 

z pohledu zákona není mezi biologickou matkou a pěstounkou v případě snížení 

důchodového věku v závislosti na počtu vychovaných dětí rozdíl a oběma je věk při 

splnění minimální stanovené doby péče snížen stejně, tak existuje rozdíl mezi 

biologickou matkou a pěstounkou při splnění podmínky minimální doby péče. 

Pěstounka totiž může o jedno dítě pečovat například jen pár měsíců a během několika 

let se u ní může vystřídat vícero dětí, takže splnění podmínky 10 let (5 let) pro snížení 

věku odchodu do důchodu v těchto případech nemusí být splněno, ač v součtu 

pěstounská matka o děti po takovouto dobu pečovala. 

Při posuzování nároku na sirotčí důchod existuje odlišnost mezi dítětem, 

kterému zemřel biologický rodič, který ho vychovával, a dítětem, kterému zemřel 

pěstoun, jemuž bylo svěřeno do pěstounské péče. Dítě v pěstounské péči nemá na 

rozdíl od dítěte z biologické rodiny nárok na sirotčí důchod po pěstounovi, a to zejména 

z důvodu absence vyživovací povinnosti mezi pěstounem a dítětem svěřeným do 

pěstounské péče. Takové dítě má nárok na sirotčí důchod po svém zemřelém 

biologickém rodiči. 

Při hodnocení výše důchodu je třeba vycházet z faktu, že v systému důchodo-

vého pojištění v České republice je výše důchodu (byť jen částečně) závislá na výši 

příjmů, ze kterých bylo odváděno pojistné, a na získané době pojištění. Z toho 

vyplývá, že doba pojištění bude za jinak stejných podmínek stejná jak u biologických, 

tak pěstounských rodičů. Jejich (odlišná) výše důchodu pak tedy bude záviset na výši 

mzdy či na velikosti odměny pěstouna.  
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Vybrané souvislosti ekonomické situace pěstounských rodin 

Ačkoli je z mikroekonomického pohledu finanční situace pěstounských rodin 

obecně srovnatelná se situací běžných rodin, není možné nahlížet život v pěstounských 

rodinách pouze tímto pohledem. Především z hlediska zvažování možností a limitů 

budoucí profesionalizace pěstounské péče je nutné brát na vědomí další skutečnosti.  

Jednou ze základních odlišností oproti běžným rodinám, kde jsou děti v péči 

svých biologických rodičů, je neexistence vyživovací povinnosti pěstounů vůči dětem 

v nepříbuzenské pěstounské péči. Odměna pěstouna, jak název evokuje, by tedy měla 

být oceněním osobě (celodenně) pečující o „cizí“ dítě v pěstounské péči. V této 

souvislosti je však nutné poukázat na specifikum pěstounské péče v České republice, 

která se nejčastěji odehrává v rámci širší rodiny, neboť v 69 % pěstounských rodin 

v ČR existuje příbuzenský vztah mezi pěstounem a svěřeným dítětem. 

Pěstouny v nepříbuzenské pěstounské péči je odměna pěstouna chápána ve 

výše uvedeném smyslu. Poukazují tedy na to, že v realitě mnohdy musejí část této 

odměny vynakládat právě ve prospěch pěstounských dětí. Dle výpovědí dotázaných 

pěstounů totiž finance určené přímo na krytí potřeb svěřených dětí nejsou většinou 

dostačující. Rodinám se relativně dobře daří uspokojovat základní potřeby dětí (jídlo, 

ošacení), ale na aktivity podporující sociální a psychický rozvoj dětí (zájmové aktivity, 

terapie) se pěstounským rodinám často nedostává finančních zdrojů, případně tuto 

oblast výdajů dotují ze svých vlastních příjmů či úspor.  

Tato skutečnost se pak odráží také v jejich subjektivním hodnocení finanční 

situace, neboť většina pěstounů deklaruje, že s celkovým měsíčním příjmem vycházejí 

s obtížemi. Relativně lépe vychází s příjmem úplné rodiny s jedním dítětem, relativně 

hůře pak neúplné rodiny a zejména neúplné rodiny s jedním dítětem. Fakt, zda se 

jedná o příbuzenskou péči či složení domácnosti podle ekonomické aktivity, neměl na 

celkové hodnocení příjmů vliv.  

Již zmíněné omezené možnosti spoření a absence vyživovací povinnosti pěs-

touna vůči svěřeným dětem vyvolávají v rodinách také obavy při pohledu do 

budoucnosti, spojené především s otázkou reálných možností zajistit pěstounským 

dětem bydlení po dosažení zletilosti. Pěstounské rodiny na jedné straně mnohdy 

nemají dostatek prostředků na spoření či výpomoc dětem při zajištění bydlení, na 

druhou stranu některé rodiny mají opodstatněné obavy spořit pěstounským dětem 

vzhledem k možnosti, že peníze nebudou v budoucnu vynaloženy ve prospěch dítěte a 

zajištění jeho bydlení. Nakolik tedy pěstouni připravují děti na osamostatnění, závisí 

na jejich individuálním přístupu, protože nastavení celého systému pěstounské péče je 

v tomto nepodporuje. Obavy ohledně možnosti bydlení jsou v řadě případů spojovány 

také s předpokládanou budoucí pracovní a příjmovou situací zletilého dítěte s nižším 

dosaženým stupněm vzdělání.  

Vzhledem k nízké uplatnitelnosti na volném trhu s byty by (nejen) pro takovéto 

děti bylo řešením dostupné sociální bydlení. Situace v České republice je však v oblasti 

sociálního bydlení dlouhodobě nedostatečná, dle ochránce veřejných práv žádný 

z existujících nástrojů uplatňovaných v bytové politice nepředstavuje systémové 

řešení, které by umožnilo předcházet sociálnímu vyloučení jedinců a skupin. Rizika 

vyplývající z absence sociálního bydlení se pochopitelně netýkají pouze dětí z pěstoun-

ských rodin, ale též dětí opouštějících po dosažení zletilosti ústavní výchovu, sociálně 

slabých skupin obyvatel, zdravotně postižených osob apod.  
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Dotazník Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin 
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Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, www.vupsv.cz 

VÝZKUM: 

ZMAPOVÁNÍ EKONOMICKÉ SITUACE PĚSTOUNSKÝCH RODIN 

 
Dotazník vyplňuje osoba, která má dítě svěřené do pěstounské péče. V případě společné 

pěstounské péče manželů by měl dotazník vyplnit ten, kdo zajišťuje převážnou část péče o 

dítě/děti.  

Většina otázek je formulována tak, že nabízí na výběr odpovědi. U nich vyberte vždy jednu 

z možností odpovědi, která nejlépe popisuje Vaši situaci, a tuto odpověď označte tak, že 

zakroužkujete číslo, kterým je označena. Například:   

                  Máte svěřeno dítě do pěstounské péče? 

                          1.  Ano 

                          2.  Ne 

Některé otázky nenabízejí výběr z možných odpovědí, ale je u nich vyhrazeno místo, kam se 

vepisuje požadovaná odpověď. V těchto případech vypište Vaši odpověď do určeného 

políčka.  

Prosíme Vás, abyste v zájmu zachování Vaší anonymity nevpisovali do dotazníku žádná 

jména ani adresy, podle kterých by bylo možné zjistit, kdo dotazník vyplňoval. 

Vyplněný dotazník vložte do ofrankované obálky, kterou jste obdrželi, a nejpozději do 15. 7. 

zašlete zpět na naši adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

 

 

NEJPRVE, PROSÍM, UVEĎTE ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÁS JAKO PĚSTOUNCE/PĚSTOUNOVI. 

 

1. Jste:   1. Muž   2. Žena 

 

2. Žijete ve společné domácnosti s partnerem/kou? 

1.  ano, žiji s partnerem/partnerkou, jsme manželé 

2.  ano, žiji s partnerem/partnerkou, ale nejsme manželé  

3.  ne 

 

Otázka pouze pro ty, kteří žijí ve společné domácnosti s manželem/manželkou:  

3. Pokud žijete s manželem/kou, kdo z Vás má děti v pěstounské péči? 

1.  všechny děti máme s manželem/manželkou ve společné pěstounské péči 

2.  všechny děti má v pěstounské péči pouze jeden z nás 

3.  každý z nás má svěřeno do své výlučné péče jedno nebo více dětí, žádné dítě však není ve 

společné pěstounské péči 

4.  jedno nebo více z dětí je v naší společné pěstounské péči a další ve výlučné péči jednoho 

z manželů 

 

4. Kolik je Vám let? Pokud máte partnera/partnerku, kolik let je Vašemu partnerovi/Vaší 

partnerce? Pokud nežijete s partnerem, kolonku pro partnera přeškrtněte! 

Váš věk:  .............................  let    Věk partnera/ky: .............................  let 

http://www.vupsv.cz/
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5. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho 

partnera/Vaší partnerky? Pokud nežijete s partnerem/partnerkou, tento sloupec přeškrtněte. 

       Vy         

Partner/ka 

Nedokončené základní nebo základní 1 1 

Vyučen(a) bez maturity nebo střední bez maturity 2 2 

Vyučen(a) s maturitou, střední odborné nebo všeobecné s maturitou, 
včetně nástavbového studia 

3 3 

Vyšší odborné nebo bakalářské 4 4 

Vysokoškolské (magisterské, inženýrské, doktorandské) 5 5 

 
6. Zařaďte, prosím, sebe a Vašeho partnera/Vaši partnerku podle následující tabulky. 

Vyberte jen jednu možnost podle převažující (hlavní) činnosti. 

Pokud nežijete s partnerem/partnerkou, tento sloupec přeškrtněte.   

                   Vy         

Partner/ka 

Student 1 1 

Zaměstnanec na plný úvazek 2 2 

Zaměstnanec na částečný (zkrácený) úvazek 3 3 

Soukromý podnikatel se zaměstnanci 4 4 

Osoba samostatně výdělečně činná, živnostník, svobodné povolání 5 5 

Pomáhající rodinný příslušník 6 6 

Na mateřské dovolené 7 7 

Na rodičovské dovolené nebo pobírající rodičovský příspěvek 8 8 

Pěstoun pobírající „odměnu pěstouna ve zvláštních případech“* 9 9 

V domácnosti  10 10 

Nezaměstnaný 11 11 

Invalidní důchodce 12 12 

Starobní důchodce 13 13 

Jiné, jaké, vypište: ……………………………………………. 14 14 

* Na odměnu pěstouna ve zvláštních případech má nárok pěstoun, který pečuje alespoň o 3 svěřené 

děti, nebo alespoň o 1 svěřené zdravotně postižené dítě (dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni 

II až IV). Dávka náleží, jen jestliže pěstoun není po celý kalendářní měsíc výdělečně činný. 

 

7. Jak byste charakterizoval/a činnost svoji a Vašeho partnera/ky v nynějším (příp. 
posledním) zaměstnání (podnikání)? 

V každém sloupci vyznačte pouze jednu odpověď. Pokud nežijete s partnerem/kou, tento sloupec 

přeškrtněte 

                       Vy       

Partner/ka 

Vyšší řídící pracovník, odborný pracovník (např. učitel na vysoké škole), 

podnikatel s více zaměstnanci atd.  
1 1 

Nižší řídící pracovník, odborník ve školství, zdravotnictví, kultuře, soudnictví 

aj. (např. učitel/ka, lékař, výzkumný pracovník, architekt) 
2 2 

Technický pracovník, mistr, vychovatel, zdravotní sestra, učitel/ka v MŠ apod. 

a další povolání vyžadující převážně středoškolské vzdělání 
3 3 

Nižší administrativní pracovník, úředník 4 4 
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Manuálně pracující v obchodě, ve službách 5 5 

Kvalifikovaný dělník, řidič apod. 6 6 

Nekvalifikovaný či pomocný dělník 7 7 

Zemědělec, rolník, kvalifikovaný dělník v zemědělství 8 8 

Netýká se, nikdy nepracoval ani nepodnikal  9 9 

 

8. Kolik dětí celkem jste dosud měl/a v pěstounské péči? (včetně těch, které nyní vychováváte)  

…………… dětí 

 

9. Ve kterém roce Vám bylo svěřeno do pěstounské péče první dítě? 

V roce: ……………  
 

10. Kolik dětí máte nyní v pěstounské a předpěstounské péči?   

…………… dětí 
 

11. Osvojil/a jste si někdy dítě? 

1.   Ano          Kolik? ........................................... dětí 

2.   Ne 
 

12. Narodily se Vám někdy děti?     

1.   Ano          Kolik? ........................................... dětí 

2.   Ne 
 

13. Měl/a jste před zahájením pěstounské péče zkušenost s výchovou vlastních dětí nebo dětí 

partnera/partnerky? 

1.   Ano 

2.   Ne 
 

14. U dětí, které máte v současné době v pěstounské péči, jedná se o příbuzenskou 

pěstounskou péči? 

1.   Ano, u všech 

2.   Ano, ale jen u některých  

3.   Ne 
 

SLOŽENÍ DOMÁCNOSTI 

Nyní se Vás zeptáme, jak v současné době vypadá Vaše domácnost. Vyplňte, prosím, následující 

otázky pro všechny členy Vaší domácnosti, kteří společně hospodaří (tj. společně se podílíte na 

hrazení hlavních výdajů domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení aj.) včetně všech dětí, které 

ještě nehospodaří samostatně.  
 

15. Kolik osob celkem žije ve Vaší domácnosti? Nezapomeňte, prosím, započítat i sebe.  

………......…… osob 
 

16. Kolik osob ve Vaší domácnosti je v současnosti v pracovním (zaměstnaneckém) poměru 

(vč. prací na dohodu) nebo samostatně výdělečně činných? 

………......…… osob 
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17. Kolik nezaopatřených dětí celkem žije ve Vaší domácnosti?  

………......…… nezaopatřených dětí 
Nezaopatřené dítě = dítě do skončení povinné školní docházky a poté dítě studující nebo soustavně se 

připravující na budoucí povolání, nejdéle však do 26. roku věku. Také děti mladší 18 let, kteří 

nenavštěvují školu a jsou vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemají nárok na 

podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.  
 

18. Do následující tabulky vyplňte informace o všech nezaopatřených dětech a dětech 

v pěstounské péči žijících ve Vaší domácnosti. Vypište údaje od nejstaršího po nejmladší dítě! 
Za každé dítě vyplňujte jeden sloupec. Pokud je v domácnosti méně než osm dětí, zbývající sloupce 

přeškrtněte. Pokud je v domácnosti více dětí, použijte pro tyto děti tabulku umístěnou na poslední 

stránce tohoto dotazníku. 

  1. dítě 2. dítě 3. dítě 4. dítě 5. dítě 6. dítě 7. dítě 8. dítě 

OTÁZKY O VŠECH NEZAOPATŘENÝCH DĚTECH A DĚTECH V PĚSTOUNSKÉ PÉČI V DOMÁCNOSTI 

Věk dítěte (v letech)       
  

O jaké dítě se 

jedná?  
1. biologické (alespoň 

jednoho z partnerů) 

2. v pěstounské péči  

3. osvojené 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

Má dítě 

některé 

z těchto potíží? 

Můžete u 

každého dítěte 

zakroužkovat i 

více odpovědí. 

1. poruchy pozornosti  

2. poruchy učení  

3. hyperaktivita  

4. poruchy chování  

5. nadměrná úzkost, 

fobie  

6. častá nemocnost 

7. lehčí zdravotní 

postižení  

8. těžké zdravotní 

postižení 

9. jiné 

10. nemá žádné potíže 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

OTÁZKY O DĚTECH V PĚSTOUNSKÉ PÉČI A OSVOJENÝCH DĚTECH (VYPLŇTE POUZE SLOUPCE, KTERÉ SE 

TÝKAJÍ TĚCHTO DĚTÍ) 

Od kterého kalendářního roku žije dítě 

s Vámi ve Vaší domácnosti?         

Kde dítě žilo 

bezprostředně 

předtím, než 

začalo žít 

s Vámi? 

1. jeho biologická rodina  

2. ústavní výchova, 

zařízení 

3. jiná náhradní rodina 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

 

19. Kromě Vašeho partnera/Vaší partnerky, nezaopatřených dětí a dětí v pěstounské péči, žijí 

s Vámi v domácnosti ještě jiné osoby, se kterými společně hospodaříte? 

1.   Ano 

2.   Ne 

19a. Pokud ANO, kolik? ………......…… osob 
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19b. Vypište, prosím, o koho se jedná, tzn. v jakém jsou vztahu k Vám (např. moje 

matka, můj bratr, kamarádka, dospělý syn, apod.):  

................................................................................................................................................

....... 

................................................................................................................................................

....... 

19c. Kolik z těchto osob jsou zletilé děti, které jste Vy nebo Váš partner dříve měli 

v pěstounské péči? 

………......…… osob 

 

20. V jakém bytě/domě nyní bydlíte? 

1.  Rodinný dům v osobním vlastnictví 

2.  Rodinný dům v pronájmu 

3.  Byt v osobním vlastnictví 

4.  Družstevní byt 

5.  Nájemní byt, byt v pronájmu 

6.  Jiná možnost, napište, prosím, jaká: ........................................................................ 

 

21. Kolik obytných místností má Váš byt/dům, ve kterém žijete? (Bez kuchyně, koupelny, WC.  

Nezahrnujte místnosti využívané výhradně k podnikání, haly, ani vstupy. Kombinovaná kuchyň 

s jídelnou se počítá jako jedna místnost.) 

………......…… obytných místností 
 

22. Jaká je celková plocha Vašeho bytu/domu? (bez balkónu nebo terasy)   

………......…… metrů čtverečních 
 

23. Velikost obce, ve které žijete: 

1.  Obec do 500 obyvatel 

2.  Obec s 500 – 999 obyvateli 

3.  Obec s 1 000 – 1 999 obyvateli 

4.  Obec s 2 000 – 4 999 obyvateli 

5.  Obec s 5 000 – 9 999 obyvateli 

6.  Obec s 10 000 –  49 999 obyvateli 

7.  Město s 50 000 – 99 999 obyvateli 

8.  Velkoměsto se 100 000 nebo více obyvateli 
 

NÁZORY A  POSTOJE TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

24. Z jakých důvodů jste si vzal/a první dítě do pěstounské péče? Pokuste se uvést hlavní 

důvody: 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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25. Po zkušenostech, které dnes s pěstounskou péčí máte, kdybyste měl/a možnost vrátit čas, 

udělal/a byste to znova – stal/a byste se pěstounem/pěstounkou? 

1.  Určitě ano 

2.  Spíše ano 

3.  Spíše ne  

4.  Určitě ne 

5.  Nevím 
 

26. V některých případech je potřeba umístit dítě pouze dočasně mimo jeho biologickou 

rodinu. Víte o tom, že tyto případy je možné řešit pěstounskou péčí na přechodnou dobu?  

1.  Ano, vím. 

2.  Slyšel/a jsem o této možnosti, ale nemám žádné bližší informace. 

3.  Ne, nevím.  
 

27. Vy osobně, byla byste ochotná stát se pěstounkou (byl byste ochotný stát se pěstounem), 

která(ý) poskytuje pěstounskou péči na přechodnou dobu? (Například v rozsahu několika 

týdnů či měsíců po dobu, kdy rodič ze zdravotních důvodů nemůže o dítě pečovat a dítě by 

jinak muselo do ústavu.)  

1.  Určitě ano 

2.  Spíše ano 

3.  Spíše ne  

4.  Určitě ne 

5.  Nevím 

6.  Ano, již jsem v evidenci pěstounů na přechodnou dobu 
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Na následující otázku odpovídají všichni, i ti z Vás, kteří by zcela jistě nechtěli poskytovat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu: 

 

28. Představte si, že byste byl/a nyní požádán/a o převzetí dítěte do pěstounské péče na 

přechodnou dobu. Které z následujících důvodů by za Vaší stávající situace mohly být 

překážkou?  

Zakroužkujte u každého uvedeného důvodu odpověď na stupnici 1 až 6.  

Číslo 1 znamená, že uvedený důvod pro Vás není žádnou překážkou k přijetí dítěte do pěstounské 

péče na přechodnou dobu. 6 znamená, že je zcela zásadní překážkou a dítě byste z tohoto důvodu 

přijmout nemohli. 

Není žádnou překážkou 1 2 3 4 5 6     Je zcela zásadní 

překážkou 

 

Současné bytové podmínky 1       2       3       4       5       6 

Počet dětí žijících se mnou v domácnosti 1       2       3       4       5       6 

Nedostatek času, sil a energie na další dítě v rodině 1       2       3       4       5       6 

Současná finanční situace naší domácnosti 1       2       3       4       5       6 

Současné podmínky finančního zabezpečení této péče 1       2       3       4       5       6 

Nesouhlas partnera 1       2       3       4       5       6 

Nesouhlas dětí v domácnosti 1       2       3       4       5       6 

Nejistota ohledně délky trvání takovéto péče 1       2       3       4       5       6 

Obava z citového připoutání k dítěti 1       2       3       4       5       6 

Obava z citového připoutání dítěte k naší rodině 1       2       3       4       5       6 

Obava z narušení vztahu s ostatními dětmi v rodině 1       2       3       4       5       6 

Nemožnost skloubit můj profesní život s touto péčí 1       2       3       4       5       6 

Nemožnost skloubit profesní život partnera/ky s touto péčí 1       2       3       4       5       6 

Pochybnosti o smyslu tohoto typu péče 1       2       3       4       5       6 

 

29. Pokud uvedené důvody nevystihují plně důvod, proč byste neměl/a zájem být pěstounem/ 

pěstounkou na přechodnou dobu, uveďte prosím stručně Váš hlavní důvod: 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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30. V následující tabulce jsou uvedeny příklady toho, co lidé považují v životě za důležité a o 

co usilují. Přečtěte si, prosím, jednotlivé výroky a označte, do jaké míry jsou pro Vás osobně 

důležité. 

 Velmi 

důležité 

Spíše 

důležité 

Spíše 

nedůležité 

Zcela 

nedůležité 

Žít příjemně, užívat si 1 2 3 4 

Mít co nejvšestrannější vědomosti, všeobecný přehled 1 2 3 4 

Žít podle náboženských zásad 1 2 3 4 

Mít práci, která má smysl, je užitečná 1 2 3 4 

Žít ve spokojené rodině 1 2 3 4 

Podávat perfektní profesionální výkon 1 2 3 4 

Pomáhat těm, kdo pomoc potřebují 1 2 3 4 

Mít hezké věci, které nemá každý 1 2 3 4 

Pomáhat především své rodině a přátelům 1 2 3 4 

Dosáhnout významného postavení ve společnosti 1 2 3 4 

Žít podle svého přesvědčení 1 2 3 4 

Mít čas hlavně na své koníčky a zájmy 1 2 3 4 

Podílet se na zlepšování života v místě bydliště 1 2 3 4 

Být oblíbený mezi lidmi 1 2 3 4 

 
31. Jak důležitou roli hrají hodnoty náboženské víry ve Vašem životě a v tom, že se věnujete 

pěstounské péči? 

 
ve Vašem životě obecně 

v tom, že se věnujete pěstounské 

péči 

Velmi významnou 1 1 

Spíše významnou 2 2 

Spíše nevýznamnou 3 3 

Zcela nevýznamnou 4 4 

Nejsem věřící člověk 5 5 
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HODNOCENÍ MATERIÁLNÍ SITUACE VAŠÍ DOMÁCNOSTI 

32. Jak hodnotíte výši finančních prostředků, které dostáváte na dítě/děti v pěstounské péči 

(např. příspěvek na úhradu potřeb dítěte, výživné, sirotčí důchod, přídavky na děti), 

z hlediska míry pokrytí osobních potřeb těchto dětí?  

Jak stačí na pokrytí těchto potřeb? 
Rozhodně 

stačí 

Spíše 

stačí 

Spíše 

nestačí 

Rozhodně 

nestačí 

Netýká 

se 

Zajištění kvalitní výživy dítěte/dětí 1 2 3 4  

Zajištění ošacení dítěte/dětí 1 2 3 4  

Nákup školních pomůcek 1 2 3 4 9 

Zájmové aktivity (kroužky, mimoškolní vzdělávání aj.) 1 2 3 4  

Aktivity náročnější na vybavení (koupi kola, lyží aj.) 1 2 3 4  

Terapie, kompenzace případných potíží dítěte, 

spolupráce s odborníky 
1 2 3 4 9 

Zabezpečení dítěte/dětí do budoucna po ukončení 

pěstounské péče (např. spoření, pomoc se zajištěním 

samostatného bydlení) 

1 2 3 4 9 

33. Jak hodnotíte celkové příjmy Vaší domácnosti z hlediska míry pokrytí osobních potřeb 

dítěte/dětí, které máte v pěstounské péči?  

Jak stačí na pokrytí těchto potřeb? 
Rozhodně 

stačí 

Spíše 

stačí 

Spíše 

nestačí 

Rozhodně 

nestačí 

Netýká 

se 

Zajištění kvalitní výživy dítěte/dětí 1 2 3 4  

Zajištění ošacení dítěte/dětí 1 2 3 4  

Nákup školních pomůcek 1 2 3 4 9 

Zájmové aktivity (kroužky, mimoškolní vzdělávání aj.) 1 2 3 4  

Aktivity náročnější na vybavení (koupi kola, lyží aj.) 1 2 3 4  

Terapie, kompenzace případných potíží dítěte, 

spolupráce s odborníky 
1 2 3 4 9 

Společné rodinné aktivity s dětmi (např. společný 

výlet, návštěva ZOO, kina, večeře v restauraci) 
1 2 3 4  

Možnost trávit s dětmi dovolenou mimo domov 1 2 3 4  

Zabezpečení dítěte/dětí do budoucna po ukončení 

pěstounské péče (např. spoření, pomoc se zajištěním 

samostatného bydlení) 

1 2 3 4 9 

 
34. A jak hodnotíte celkové příjmy Vaší domácnosti z hlediska míry pokrytí osobních potřeb 

Vašich a Vašeho partnera/Vaší partnerky?  

Jak stačí na pokrytí těchto potřeb? 
Rozhodně 

stačí 

Spíše 

stačí 

Spíše 

nestačí 

Rozhodně 

nestačí 

O to nemám 

zájem 

Vaše zájmové aktivity (koníčky, návštěvy kina, 

víkendové výlety apod.) 
1 2 3 4 9 

Aktivity náročnější na vybavení (koupi kola, lyží aj.) 1 2 3 4 9 

Spolupráce s odborníky, školení, kurzy, terapie  1 2 3 4 9 

Možnost dopřát si dovolenou na zotavenou 1 2 3 4 9 

Vaše spoření či jiný způsob zajištění do budoucna 

(např. penzijní připojištění, investice) 
1 2 3 4 9 
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35. Domácnosti mohou mít různé zdroje příjmu a může k nim přispívat více než jeden člen 

domácnosti. Když se zamyslíte nad celkovým měsíčním příjmem Vaší domácnosti, jak s tímto 

příjmem vycházíte? 

1.  Velmi obtížně 

2.  Obtížně 

3.  Trochu s obtížemi 

4.  Celkem snadno 

5.  Snadno 

6.  Velmi snadno 
 

36. Některé věci si lidé nemohou dovolit, ačkoliv by je chtěli mít. Může si Vaše domácnost 

dovolit následující věci, za předpokladu, že byste je chtěli? 

 Ano Ne 

Udržovat v bytě teplo podle Vašeho přání 1 2 

Zaplatit si každý rok týdenní dovolenou mimo domov 1 2 

Vyměnit opotřebovaný nábytek 1 2 

Pořizovat si nové oblečení, nikoliv second-hand (obnošené) 1 2 

Jíst maso, drůbež nebo ryby každý druhý den 1 2 

Zvát si přátele nebo příbuzné na oběd (večeři aj.) alespoň jednou měsíčně 1 2 

 
Pro dosažení cílů našeho výzkumu je důležitá následující část dotazníku. Ta je věnovaná příjmům 

a výdajům Vaší domácnosti. Prosíme Vás, abyste tuto část vyplnili zvláště pečlivě. Ujišťujeme 

Vás, že vyplněné údaje budou zachovány jako přísně důvěrné a využity budou jen statisticky.  

PŘÍJMY DOMÁCNOSTI 

Nejprve budeme zjišťovat příjmy Vaší domácnosti v měsíci červnu. Zajímají nás všechny Vaše 

příjmy, příjmy Vašeho partnera/partnerky i příjmy všech dalších osob, které s Vámi žijí ve 

společné domácnosti a s nimiž společně hospodaříte (včetně dětí). Všechny osoby, za než 

vyplňujete údaje o příjmech, zahrňte poté i do informací o výdajích Vaší domácnosti. 

37. V následující tabulce uveďte, zda jste v červnu daný typ příjmu obdrželi. Pokud ano, 

uveďte celkovou částku daného typu příjmu, u pracovních příjmů se jedná vždy o čistý měsíční 

příjem z hlavního i vedlejšího zaměstnání (po odečtení odvodů na zdravotní a sociální pojištění a 

záloh na daně). Za soukromé podnikatele vycházejte z odhadu čistého měsíčního příjmu 

odpovídajícího jedné dvanáctině z ročních příjmů. 

Má-li některá z osob za měsíc červen více pracovních příjmů, uveďte jejich celkový součet.  

Obdržel/i jste daný příjem? NE ANO 
Pokud ANO, uveďte 

celkovou částku 

Počet 

osob 

PRACOVNÍ PŘÍJMY  

Váš čistý příjem ze zaměstnání či podnikání 2 1 Kč  

Čistý příjem Vašeho partnera/Vaší partnerky ze zaměstnání 

či podnikání 2 1 Kč  

Příjmy ze zaměstnání (podnikání i příležitostných prací, 

brigád) dalších výdělečně činných osob v domácnosti 2 1 Kč  

Podpora v nezaměstnanosti 2 1 Kč  
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38. Dále uvádíme různé příjmy, které mohla Vaše domácnost obdržet. Projděte si jednotlivé řádky 

a u každého vyplňte, zda Vaše domácnost daný typ příjmu v měsíci červnu obdržela (2=NE, 

1=ANO). Pokud ano, v jaké částce. Pokud se tento příjem týkal více osob, uveďte jeho součet za 

všechny osoby.  

Do posledního sloupce pak u každého zdroje příjmu uveďte počet osob, které ho obdržely.  

Příklad: Vaše domácnost pobírá přídavky na 3 děti. Na první z nich 700 Kč, na druhé 610 Kč a na 

třetí 500 Kč. V řádku „přídavky na děti“ tedy zakroužkujete 1 = ANO, značící, že přídavky 

pobíráte, vyplníte celkovou částku 1810 Kč a v posledním sloupci „Počet osob“ vyplníte 3, protože 

přídavky pobíráte na 3 děti. 

Obdržel/i jste daný příjem? NE ANO 
Pokud ANO, 

uveďte celkovou 

částku 

Počet 

osob 

MĚSÍČNÍ DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2 1 Kč  

Odměna pěstouna, odměna pěstouna ve zvláštních případech 2 1 Kč  

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY 

Přídavky na děti 2 1 Kč  

Rodičovský příspěvek 2 1 Kč  

Sociální příplatek 2 1 Kč  

Příspěvek na bydlení 2 1 Kč  

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY A DÁVKY 

Příspěvek na péči  2 1 Kč  

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením 

(opatření zvláštních pomůcek, úprava bytu apod.) 2 1 Kč  

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 

Peněžitá pomoc v mateřství 2 1 Kč  

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství či mateřství 2 1 Kč  

Ošetřovné 2 1 Kč  

Nemocenské 2 1 Kč  

DŮCHODY 

Starobní důchod  2 1 Kč  

Invalidní důchod 2 1 Kč  

Vdovský/vdovecký důchod 2 1 Kč  

Sirotčí důchod 2 1 Kč  

 

DALŠÍ PŘÍJMY 

Výživné (na děti či na Vás jako bývalého manžela/manželku) 2 1 Kč  

Příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěstounské péče) 2 1 Kč  

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka PP) 2 1 Kč  

Mimořádná okamžitá pomoc (jednorázová dávka pomoci 

v hmotné nouzi) 2 1 Kč  
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Obdržel/i jste daný příjem? NE ANO 
Pokud ANO, 

uveďte celkovou 

částku 

Počet 

osob 

Finanční dary 2 1 Kč  

Hodnota věcných darů 2 1 Kč  

Úvěry, půjčky (z bank, od příbuzných, známých apod.) 2 1 Kč  

Stipendium, kapesné učňů 2 1 Kč  

Další příjmy: např. příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, 

pojištění, prodeje doma vyrobených výrobků, životního 

pojištění, penzijního připojištění 
2 1 Kč 

 

Jiné příjmy, uveďte jaké………………………………… 2 1 Kč  

 

39. Někdy se příjmy v jednom měsíci mohou odlišovat od jejich obvyklé úrovně. Může to být 

způsobeno například mimořádným příjmem (např. dary, mimořádná odměna v zaměstnání, 

vyúčtování přeplatků) nebo naopak poklesem příjmů (např. ztráta pracovního příjmu, 

snížení nebo odejmutí dávky). Lišil se nějakým způsobem celkový příjem Vaší domácnosti 

v červnu od průměrných celkových příjmů domácnosti v posledních 12 měsících? 

1.  Ne, nelišil 

2.  Byl významně nižší 

3.  Byl o trochu nižší 

4.  Byl o trochu vyšší 

5.  Byl významně vyšší 

 

39a. Pokud ANO, přibližně jakou částku činí rozdíl oproti obvyklé výši: 

…………………….Kč 

 

39b. V případě, že se celkový příjem Vaší domácnosti v červnu lišil, čím to bylo 

způsobeno: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

40. V měsíčním rozpočtu domácnosti se nemusí promítnout větší jednorázové příjmy. Uveďte 

prosím, jaké měla Vaše domácnost větší příjmy za posledních 12 měsíců, tj. v červnu 2009-

květnu 2010 (jednorázové nebo nepravidelné). Pokud jste daný příjem v posledním roce neměli, 

vyplňte „0“.  

Typ příjmu: 
Celkový příjem za posledních 12 

měsíců 

Příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěstounské péče) Kč 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěst. péče) Kč 

Mimořádná okamžitá pomoc (jednorázová dávka pomoci 

v hmotné nouzi) 
Kč 

Zaměstnanecké prémie, mimořádné odměny Kč 

Finanční dary Kč 

Hodnota věcných darů Kč 
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Úvěry, půjčky (z bank, od příbuzných, známých apod.) Kč 

Prodej cennějšího movitého nebo nemovitého majetku   Kč 

Jiné příjmy, uveďte jaké………………………………… Kč 

 

VÝDAJE DOMÁCNOSTI 

Pro zhodnocení úrovně a dostatečnosti příjmů je důležité znát také náklady rodiny na zabezpečení 

potřeb všech jejích členů a na chod domácnosti. Protože celková rodinná vydání jsou složitě 

strukturovaná a ne každý má dostatečný přehled o vydáních, budeme se Vás nyní ptát na vydání za 

skupiny hlavních položek rodinného rozpočtu za jeden měsíc. 
 

41. Kolik jste za měsíc červen utratili ve Vaší domácnosti za následující položky? 

U jednotlivých položek uvádějte celkové výdaje za všechny členy domácnosti. Pokud jste za danou 

položku v tomto měsíci nic neutratili, vyplňte „0“. 

  
Celková částka za 

červen v Kč 

POTRAVINY A NÁPOJE 

Potraviny, nápoje společné pro celou rodinu - na běžné stravování doma 

(včetně dietních potravin, alkoholických nápojů a tabákových výrobků) 
Kč 

 
Celková částka za 

červen v Kč 

STRAVOVACÍ SLUŽBY MIMO DOMOV  

Stravování v jídelnách - v MŠ, školní, podnikové Kč 

Restaurace a kavárny Kč 

ODÍVÁNÍ A OBUV 

Odívání a obuv (včetně oprav a půjčování) Kč 

BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 

Nájemné Kč 

Elektrická a tepelná energie, plyn, ostatní paliva, vodné, stočné, příspěvky na 

úklid, fond oprav, odvoz odpadu aj. 
Kč 

Běžná údržba a drobné opravy bytu, domu Kč 

BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY A ÚDRŽBA 

Nábytek, bytové zařízení a textil, kuchyňské potřeby a domácí spotřebiče 

včetně jejich oprav  
Kč 

Nářadí a nástroje pro dům a zahradu, zboží a služby pro běžnou údržbu 

domácnosti (prací a čistící prostředky apod.) 
Kč 

DOPRAVA 

Provoz osobních dopravních prostředků Kč 

Dopravní služby (hromadná osobní doprava, taxi aj.) Kč 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Léky předepsané lékařem Kč 

Léky bez receptu a další léčiva (např. vitamíny) Kč 

Ortopedické a terapeutické pomůcky (včetně dioptrických brýlí, kontaktních 

čoček apod.) 
Kč 

Ostatní zdravotnické výrobky (obvazový materiál, inkontinenční vložky aj.) Kč 

Ambulantní zdravotní péče (včetně rehabilitací a masáží) Kč 
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Ústavní zdravotní péče (včetně lázní, ozdravoven, pobytů v nemocnici) Kč 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Poplatky v MŠ, družina (bez stravování) Kč 

Školné (bez ohledu na vzdělávací stupeň) Kč 

Mimoškolní vzdělávání dětí (jazykové kurzy, ZUŠ) Kč 

Doučování  Kč 

Další vzdělávání dospělých, rekvalifikace, účast na seminářích aj.  Kč 

VOLNÝ ČAS, REKREACE, KULTURA A SPORT 

Hračky, hudební nástroje, papírenské zboží, potřeby k psaní a kreslení Kč 

Sportovní potřeby, výrobky pro rekreaci ve volné přírodě a kempink Kč 

Knihy, učebnice, časopisy, noviny, CD, DVD apod. Kč 

Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografické, vč. oprav Kč 

Domácí zvířata, potřeby pro jejich chov, veterinární služby Kč 

Kulturní a zábavní aktivity (vstupenky do kina, divadla, ZOO aj.) Kč 

Zájmová činnost, sportovní aktivity a služby (poplatky ve sportovních 

centrech, sportovní kroužky, členské příspěvky v klubech) 
Kč 

Dovolená s komplexními službami (tuzemská/zahraniční rekreace, dětské 

tábory, školní výlety) 
Kč 

Jiné, jaké………………………..…  Kč 

 
Celková částka za 

červen v Kč 

UBYTOVACÍ SLUŽBY 

Ubytovací služby (internáty, koleje, penziony, hotely, kempy - vše bez 

stravování) 
 Kč 

POŠTA A TELEKOMUNIKACE 

Náklady na telefon(y) (poplatky, nákup, oprava)  Kč 

Poplatky za internet, poštovní služby  Kč 

OSTATNÍ VÝDAJE 

Osobní péče (drogerie a osobní hygiena, kosmetické zboží, kadeřník aj.) Kč 

Osobní doplňky jinde neuvedené (cestovní potřeby, osobní doplňky, klenoty, 

brašny aj.) 
Kč 

Sociální péče (pečovatelské služby, denní stacionář, jesle, pobyt v ústavech 

sociální péče) 
Kč 

Stavební spoření Kč 

Penzijní připojištění Kč 

Pojištění (životní, úrazové, cestovní, domácnosti, povinné ručení aj.) Kč 

Splátky hypotéky Kč 

Splátky úvěrů, půjček (z bank, od příbuzných, známých apod.) Kč 

Kapesné dětem Kč 

Jiné, jaké..................................................... Kč 
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42. Protože některé výdaje nejsou pravidelné a jejich výše se může v jednotlivých měsících 

lišit, uveďte prosím, zda se celkové výdaje Vaší domácnosti v červnu odlišovaly od 

průměrných výdajů domácnosti v jiných měsících? 

1.  Ne, nelišily 

2.  Byly významně nižší 

3.  Byly o trochu nižší 

4.  Byly o trochu vyšší 

5.  Byly významně vyšší 

42a. Pokud ANO, přibližně jakou částku činí rozdíl oproti obvyklé výši: 

…………………….Kč 
 

42b. V případě, že se celkové výdaje Vaší domácnosti v červnu lišily, čím to bylo 

způsobeno: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

43. V měsíčním rozpočtu domácnosti se nemusí promítnout větší jednorázové výdaje, které 

přitom významně zvyšují celkové náklady na zaopatření rodiny. V následující tabulce prosím 

uveďte, jaké měla Vaše domácnost větší vydání za posledních 12 měsíců, tj. v červnu 2009-

květnu 2010 (jednorázových nebo placených dvakrát ročně apod.). 

Pokyn: Pokud jste za danou skupinu položek nic neplatili, vyplňte „0“.  

Položka 
Celkový výdaj v Kč 

za posledních 12 

měsíců 

Nákup/oprava auta Kč 

Koupě nebo rekonstrukce bytu/domu Kč 

Nákup nábytku, nákup elektrospotřebičů, zahradní techniky (vč. oprav) Kč 

Nákup dražších sportovních potřeb, výpočetní techniky apod. (kolo, lyže, 

počítač, televize, mobilní telefon atd.) 
Kč 

Dovolená Kč 

Jednorázově uhrazené školné, poplatky za vzdělávací kurzy, členství ve 

sportovních či jiných organizacích apod.  
Kč 

Jednorázová větší splátka úvěru, půjčky (z bank, od příbuzných, známých aj.) Kč 

Pojištění, spoření Kč 

Jiné významné výdaje, upřesněte: 

……………………………………………………………………… 
Kč 

 

44. Když zhodnotíte Vaše obvyklé příjmy a výdaje, jsou nějaké oblasti, ve kterých se musíte 

Vy jako jednotlivec nebo celá domácnost výrazně omezovat? Pokud ano, uveďte v jakých: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
 

45. Platíte si Vy nebo Váš partner/Vaše partnerka penzijní připojištění? 

Pokud nežijete s partnerem/partnerkou, řádek pro partnera/ku přeškrtněte.   

 Ano Ne 

Vy 1 2 

Váš partner/Vaše partnerka 1 2 
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46. Spoříte dětem v pěstounské péči či jim platíte nějaké pojištění? Pokud ano, upřesněte 

využívané formy spoření či pojištění v následující tabulce.  

Platíte dětem v pěstounské péči: Ano, všem 
Ano, ale pouze 

některému z dětí 

Ne, žádnému 

dítěti 

Stavební spoření 1 2 3 

Spoření pro děti, studenty a mládež 1 2 3 

Vkladní knížka 1 2 3 

Životní pojištění 1 2 3 

Úrazové pojištění 1 2 3 

Komerční zdravotní pojištění 1 2 3 

Jiné, uveďte: ................................... 1 2 3 

Dáváte dětem v pěstounské péči 

kapesné? 
1 2 3 

Následující 2 otázky se netýkají rodin, které mají všechny děti v příbuzenské pěstounské péči. 

 

47. Je některé z dětí, které mate v pěstounské péči, v kontaktu s nějakou dospělou osobou ze 

své biologické rodiny? 

1.   Ano 

2.   Ne 

3.   Nevím 
 

47a. Pokud ANO, odhadněte, prosím, jak vysoké byly finanční náklady Vaší domácnosti 

spojené s tímto kontaktem za poslední rok (tj. v období červen 2009-květen 2010)? Např. 

cestovní náklady, platby za telefonické hovory apod.  

            ……………………………Kč 

 

48. Využíváte nebo jste v posledních 5 letech využívali následující formy pomoci poskytované 

obecním úřadem nebo nějakou jinou institucí či osobou? 

 Pomoc 

poskytl 

obecní 

úřad 

Pomoc 

poskytl 

někdo 

jiný 

Pomoc 

jsme získali 

z více 

zdrojů 

Pomoc jsme 

hledali 

(žádali) 

neúspěšně 

Pomoc 

jsme nikdy 

nežádali 

Pomoc s vyřizováním nároků 

pěstounů/ podáváním žádostí 
1 2 3 4 5 

Finanční výpomoc v obtížné 

finanční situaci 
1 2 3 4 5 

Finanční výpomoc s přestavbou 

bytu/domu při přijetí dítěte do 

pěstounské péče 
1 2 3 4 5 

Finanční výpomoc se zajištěním 

zdravotních pomůcek pro 

postižené dítě 
1 2 3 4 5 

Finanční výpomoc se zajištěním 

budoucího bydlení dospívajících 

dětí v pěstounské péči 
1 2 3 4 5 

Finanční výpomoc s úpravami 

bytu/domu pro zdravotně 

postižené dítě 
1 2 3 4 5 
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49. Můžete, prosím, na závěr zhodnotit, zda má Vaše rodina oproti běžným rodinám 

specifické výdaje spojené s pěstounskou péčí? Pokud ano, uveďte hlavní rozdíly: 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 

MNOHOKRÁT DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI ! 
 

Vyplněný dotazník vložte do ofrankované obálky, kterou jste obdrželi, a nejpozději do 15. 7. 

zašlete zpět na naši adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

 

 
Pokud se chcete ke studovanému tématu ještě dále vyjádřit, využijte prosím zbývajícího 

místa. Za Váš názor a další podněty předem děkujeme. 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Doplňková tabulka k otázce 17. V případě, že v domácnosti žije více dětí, pokračujte zde: 

  9. dítě 10. dítě 11. dítě 12. dítě 

OTÁZKY O VŠECH NEZAOPATŘENÝCH DĚTECH A DĚTECH V PĚSTOUNSKÉ PÉČI V DOMÁCNOSTI 

Věk dítěte (v letech)     
O jaké dítě se 

jedná?  
1. biologické (alespoň jednoho 

z partnerů) 

2. v pěstounské péči  

3. osvojené 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

Má dítě některé 

z těchto potíží? 

Můžete u každého 

dítěte zakroužkovat i 

více odpovědí. 

1. poruchy pozornosti  

2. poruchy učení  

3. hyperaktivita  

4. poruchy chování  

5. nadměrná úzkost, fobie  

6. častá nemocnost 

7. lehčí zdravotní postižení  

8. těžké zdravotní postižení 

9. jiné 

10. nemá žádné potíže 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

OTÁZKY O DĚTECH V PĚSTOUNSKÉ PÉČI A OSVOJENÝCH DĚTECH (VYPLŇTE POUZE SLOUPCE, KTERÉ SE TÝKAJÍ 

TĚCHTO DĚTÍ) 

Od kterého kalendářního roku žije dítě s Vámi ve Vaší 

domácnosti?     

Kde dítě žilo bezprostředně 

předtím, než začalo žít 

s Vámi? 

1. jeho biologická rodina  

2. ústavní výchova, zařízení 

3. jiná náhradní rodina 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Příloha č. 2 

 
Dotazník Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin 

v zařízeních pro výkon pěstounské péče 
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Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, www.vupsv.cz 

VÝZKUM: 

ZMAPOVÁNÍ EKONOMICKÉ SITUACE PĚSTOUNSKÝCH RODIN 

V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE 
 

Dotazník vyplňuje osoba, která má uzavřenou písemnou dohodu o výkonu pěstounské péče 

v zařízení pro výkon pěstounské péče. V případě, že mají tuto dohodu uzavřenou oba partneři, 

vyplní dotazník po vzájemné domluvě jeden z nich.  

Většina otázek je formulována tak, že nabízí na výběr odpovědi. U nich vyberte vždy jednu 

z možností odpovědi, která nejlépe popisuje Vaši situaci, a tuto odpověď označte tak, že 

zakroužkujete číslo, kterým je označena. Například:   

                  Máte svěřeno dítě do pěstounské péče? 

                          1.  Ano 

                          2.  Ne 

Některé otázky nenabízejí výběr z možných odpovědí, ale je u nich vyhrazeno místo, kam se 

vepisuje požadovaná odpověď. V těchto případech vypište Vaši odpověď do určeného políčka.  

Prosíme Vás, abyste v zájmu zachování Vaší anonymity nevpisovali do dotazníku žádná jména ani 

adresy, podle kterých by bylo možné zjistit, kdo dotazník vyplňoval. 

Vyplněný dotazník vložte do ofrankované obálky, kterou jste obdrželi, a nejpozději do 15. 7. zašlete 

zpět na naši adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

 

 

NEJPRVE, PROSÍM, UVEĎTE ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÁS JAKO PĚSTOUNCE/PĚSTOUNOVI. 

1. Jste:   1. Muž   2. Žena 

 

2. Žijete ve společné domácnosti s partnerem/kou? 

1.  ano, žiji s partnerem/partnerkou, jsme manželé 

2.  ano, žiji s partnerem/partnerkou, ale nejsme manželé  

3.  ne 
 

Otázka pouze pro ty, kteří žijí ve společné domácnosti s manželem/manželkou:  

3. Pokud žijete s manželem/kou, kdo z Vás má děti v pěstounské péči? 

1.  všechny děti máme s manželem/manželkou ve společné pěstounské péči 

2.  všechny děti má v pěstounské péči pouze jeden z nás 

3.  každý z nás má svěřeno do své výlučné péče jedno nebo více dětí, žádné dítě však není ve 

společné pěstounské péči 

4.  jedno nebo více z dětí je v naší společné pěstounské péči a další ve výlučné péči jednoho 

z manželů 

 

4. Kolik je Vám let? Pokud máte partnera/partnerku, kolik let je Vašemu partnerovi/Vaší 

partnerce? Pokud nežijete s partnerem, kolonku pro partnera přeškrtněte! 

Váš věk:  .............................  let    Věk partnera/ky: .............................  let 

http://www.vupsv.cz/
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5. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho 

partnera/Vaší partnerky? Pokud nežijete s partnerem/partnerkou, tento sloupec přeškrtněte. 

       Vy         Partner/ka 

Nedokončené základní nebo základní 1 1 

Vyučen(a) bez maturity nebo střední bez maturity 2 2 

Vyučen(a) s maturitou, střední odborné nebo všeobecné s maturitou, 
včetně nástavbového studia 

3 3 

Vyšší odborné nebo bakalářské 4 4 

Vysokoškolské (magisterské, inženýrské, doktorandské) 5 5 

 
6. Máte se zřizovatelem zařízení pro výkon pěstounské péče uzavřenu ještě jinou dohodu/smlouvu 

mimo dohody o výkonu pěstounské péče? Např.  smlouvu o správě objektu apod. 

1.  Ano    Na jakou činnost? Uveďte: 

………………………………………………………………. 

2.  Ne 

 

7. Má Váš partner/Vaše partnerka uzavřenou se zřizovatelem také nějakou dohodu, smlouvu?  

Pokud nežijete s partnerem/partnerkou, přeškrtněte.   

 Ano Ne 

Dohodu o výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče  

 
1 2 

O činnosti pro zařízení mimo péče o svěřené děti (např. na základě smlouvy 
se zřizovatelem o správě objektu apod.)  
 Na jakou činnost? Uveďte: ……………………………………………. 

1 2 

 

8. Krom toho, že poskytujete pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče, můžete se 

zařadit ještě do některé z kategorií v následující tabulce? Totéž učiňte v případě partnera.   

Vyberte pouze jednu variantu, která nejlépe odpovídá Vaší situaci. Pokud nežijete 

s partnerem/partnerkou, tento sloupec přeškrtněte.   

                       Vy      Partner/ka 

Nevykonává(m) jinou činnost než v rámci zařízení pro výkon pěstounské péče 0 0 

Student 1 1 

Zaměstnanec na plný úvazek 2 2 

Zaměstnanec na částečný (zkrácený) úvazek 3 3 

Soukromý podnikatel se zaměstnanci 4 4 

Osoba samostatně výdělečně činná, živnostník, svobodné povolání 5 5 

Pomáhající rodinný příslušník 6 6 

Na mateřské dovolené 7 7 

Na rodičovské dovolené nebo pobírající rodičovský příspěvek 8 8 

V domácnosti  10 10 

Nezaměstnaný 11 11 

Invalidní důchodce 12 12 

Starobní důchodce 13 13 

Jiné, jaké, vypište: ……………………………………………. 14 14 

 

9. Pokud kromě poskytování pěstounské péče vykonáváte ještě jinou výdělečnou činnost, jak byste 
ji charakterizoval/a? Pokud nyní jinou výdělečnou činnost nevykonáváte, jak byste 
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charakterizoval/a svoji činnost v posledním zaměstnání (podnikání)? Tytéž informace uveďte i za 
partnera/partnerku. 

V každém sloupci vyznačte pouze jednu odpověď. Pokud nežijete s partnerem/kou, tento sloupec 

přeškrtněte 

                       Vy      Partner/ka 

Vyšší řídící pracovník, odborný pracovník (např. učitel na vysoké škole), 

podnikatel s více zaměstnanci atd.  
1 1 

Nižší řídící pracovník, odborník ve školství, zdravotnictví, kultuře, soudnictví 

aj. (např. učitel/ka, lékař, výzkumný pracovník, architekt) 
2 2 

Technický pracovník, mistr, vychovatel, zdravotní sestra, učitel/ka v MŠ apod. 

a další povolání vyžadující převážně středoškolské vzdělání 
3 3 

Nižší administrativní pracovník, úředník 4 4 

Manuálně pracující v obchodě, ve službách 5 5 

Kvalifikovaný dělník, řidič apod. 6 6 

Nekvalifikovaný či pomocný dělník 7 7 

Zemědělec, rolník, kvalifikovaný dělník v zemědělství 8 8 

Netýká se, nikdy nepracoval ani nepodnikal  9 9 

 

10. Kolik dětí celkem jste dosud měl/a v pěstounské péči? (včetně těch, které nyní vychováváte)  

…………… dětí 
 

11. Ve kterém roce Vám bylo svěřeno do pěstounské péče první dítě? 

V roce: ……………  

12. Od kterého roku vykonáváte pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče? 

Od roku: ……………  
 

13. Kolik dětí máte nyní v pěstounské a předpěstounské péči?   

…………… dětí 
 

14. Osvojil/a jste si někdy dítě? 

1.   Ano          Kolik? ........................................... dětí 

2.   Ne 
 

15. Narodily se Vám někdy děti?     

1.   Ano          Kolik? ........................................... dětí 

2.   Ne 
 

16. Měl/a jste před zahájením pěstounské péče zkušenost s výchovou vlastních dětí nebo dětí 

partnera/partnerky? 

1.   Ano 

2.   Ne 
 

17. U dětí, které máte v současné době v pěstounské péči, jedná se o příbuzenskou pěstounskou 

péči? 

1.   Ne 

2.   Ano, u některých 

3.   Ano, u všech 

SLOŽENÍ DOMÁCNOSTI 
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Nyní se Vás zeptáme, jak v současné době vypadá Vaše domácnost. Vyplňte, prosím, následující otázky 

pro všechny členy Vaší domácnosti, kteří společně hospodaří (tj. společně se podílíte na hrazení 

hlavních výdajů domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení a vybavení domácnosti, které hradíte 

z vlastních prostředků aj.) včetně všech dětí, které ještě nehospodaří samostatně.  

 

18. Kolik osob celkem žije ve Vaší domácnosti? Nezapomeňte, prosím, započítat i sebe.  

………......…… osob 
 

19. Kolik nezaopatřených dětí celkem žije ve Vaší domácnosti?  

………......…… nezaopatřených dětí 
Nezaopatřené dítě = dítě do skončení povinné školní docházky a poté dítě studující nebo soustavně se 

připravující na budoucí povolání, nejdéle však do 26. roku věku. Také děti mladší 18 let, které nenavštěvují školu 

a jsou vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti 

nebo podporu při rekvalifikaci.  
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20. Do následující tabulky vyplňte informace o všech nezaopatřených dětech a dětech v pěstounské 

péči žijících ve Vaší domácnosti. Vypište údaje od nejstaršího po nejmladší dítě! Za každé dítě 

vyplňujte jeden sloupec. Pokud je v domácnosti méně než osm dětí, zbývající sloupce přeškrtněte. Pokud 

je v domácnosti více dětí, použijte pro tyto děti nový list papíru a přiložte jej do obálky spolu 

s dotazníkem. 

  1. dítě 2. dítě 3. dítě 4. dítě 5. dítě 6. dítě 7. dítě 8. dítě 

OTÁZKY O VŠECH NEZAOPATŘENÝCH DĚTECH A DĚTECH V PĚSTOUNSKÉ PÉČI V DOMÁCNOSTI 

Věk dítěte (v letech)       
  

O jaké dítě se 

jedná?  
1. biologické (alespoň 

jednoho z partnerů) 

2. v pěstounské péči  

3. osvojené 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

Má dítě 

některé 

z těchto potíží? 

Můžete u 

každého dítěte 

zakroužkovat i 

více odpovědí. 

1. poruchy pozornosti  

2. poruchy učení  

3. hyperaktivita  

4. poruchy chování  

5. nadměrná úzkost, 

fobie  

6. častá nemocnost 

7. lehčí zdravotní 

postižení  

8. těžké zdravotní 

postižení 

9. jiné 

10. nemá žádné potíže 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

OTÁZKY O DĚTECH V PĚSTOUNSKÉ PÉČI A OSVOJENÝCH DĚTECH (VYPLŇTE POUZE SLOUPCE, KTERÉ SE TÝKAJÍ TĚCHTO DĚTÍ) 

Od kterého kalendářního roku žije dítě 

s Vámi ve Vaší domácnosti?         

Kde dítě žilo 

bezprostředně 

předtím, než 

začalo žít 

s Vámi? 

1. jeho biologická rodina  

2. ústavní výchova, 

zařízení 

3. jiná náhradní rodina 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

 

21. Kromě Vašeho partnera/Vaší partnerky, nezaopatřených dětí a dětí v pěstounské péči, žijí s 

Vámi v domácnosti ještě jiné osoby, se kterými společně hospodaříte? 

1.   Ano 

2.   Ne 

21a. Pokud ANO, kolik? ………......…… osob 

21b. Vypište, prosím, o koho se jedná, tzn. v jakém vztahu jsou k Vám (např. moje matka, 

můj bratr, kamarádka, dospělý syn, apod.):  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

21c. Kolik z těchto osob jsou zletilé děti, které jste Vy nebo Váš partner dříve měli 

v pěstounské péči? 

………......…… osob 
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21d. Kolik z těchto osob je v současnosti v pracovním (zaměstnaneckém) poměru (vč. prací 

na dohodu) nebo samostatně výdělečně činných? 

………......…… osob 

 

22. V jakém bytě/domě nyní bydlíte? 

1.  Rodinný dům ve vlastnictví zřizovatele zařízení pro výkon pěstounské péče 

2.  Rodinný dům v osobním vlastnictví 

3.  Rodinný dům v pronájmu 

4.  Byt ve vlastnictví zřizovatele zařízení pro výkon pěstounské péče 

5.  Byt v osobním vlastnictví 

6.  Družstevní byt 

7.  Nájemní byt, byt v pronájmu 

8.  Jiná možnost, napište, prosím, jaká: ........................................................................ 

 

23. Kolik obytných místností má byt/dům, ve kterém žijete? (Bez kuchyně, koupelny, WC.  

Nezahrnujte místnosti využívané výhradně k podnikání, haly, ani vstupy. Kombinovaná kuchyň s jídelnou 

se počítá jako jedna místnost.) 

………......…… obytných místností 
 

24. Jaká je celková plocha tohoto bytu/domu? (bez balkónu nebo terasy)   

………......…… metrů čtverečních 
 

25. Velikost obce, ve které žijete: 

1.  Obec do 500 obyvatel 

2.  Obec s 500 – 999 obyvateli 

3.  Obec s 1 000 – 1 999 obyvateli 

4.  Obec s 2 000 – 4 999 obyvateli 

5.  Obec s 5 000 – 9 999 obyvateli 

6.  Obec s 10 000 –  49 999 obyvateli 

7.  Město s 50 000 – 99 999 obyvateli 

8.  Velkoměsto se 100 000 nebo více obyvateli 

26. Kdo je zřizovatel Vašeho zařízení pro výkon pěstounské péče? 

1.  Kraj 

2.  Obec 

3.  Nezisková nebo jiná organizace 
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NÁZORY A  POSTOJE TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

27. Z jakých důvodů jste si vzal/a první dítě do pěstounské péče? Pokuste se uvést hlavní důvody: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

28. Z jakých důvodů jste si vybral/a pro poskytování pěstounské péče formu zařízení pro výkon 

pěstounské péče? Pokuste se uvést hlavní důvody: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

29. Po zkušenostech, které dnes máte s pěstounskou péčí i s chodem zařízení pro výkon pěstounské 

péče, kdybyste měl/a možnost vrátit čas, udělal/a byste to znova – stal/a byste se 

pěstounem/pěstounkou v zařízení pro výkon pěstounské péče? 

1. Ano, stal/a bych znovu se pěstounem/pěstounkou v zařízení pro výkon pěstounské péče. 

2. Ne, pěstounem/pěstounkou v zařízení pro výkon pěstounské péče bych se nestal/a, ale pěstounskou 

péči bych poskytoval/a individuálně. 

3. Ne, už bych nezačal/a poskytovat pěstounské péči . 

4. Nevím. 
 

30. V některých případech je potřeba umístit dítě pouze dočasně mimo jeho biologickou rodinu. 

Víte o tom, že tyto případy je možné řešit pěstounskou péčí na přechodnou dobu?  

1.  Ano, vím. 

2.  Slyšel/a jsem o této možnosti, ale nemám žádné bližší informace. 

3.  Ne, nevím.  
 

31. Vy osobně, byla byste ochotná stát se pěstounkou (byl byste ochotný stát se pěstounem), která(ý) 

poskytuje pěstounskou péči na přechodnou dobu? (Například v rozsahu několika týdnů či měsíců 

po dobu, kdy rodič ze zdravotních důvodů nemůže o dítě pečovat a dítě by jinak muselo do ústavu.)  

1.  Určitě ano 

2.  Spíše ano 

3.  Spíše ne  

4.  Určitě ne 

5.  Nevím 

6.  Ano, již jsem v evidenci pěstounů na přechodnou dobu 
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Na následující otázku odpovídají všichni, i ti z Vás, kteří by zcela jistě nechtěli poskytovat pěstounskou 

péči na přechodnou dobu: 

32. Představte si, že byste byl/a nyní požádán/a o převzetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou 

dobu. Které z následujících důvodů by za Vaší stávající situace mohly být překážkou?  

Zakroužkujte u každého uvedeného důvodu odpověď na stupnici 1 až 6.  

Číslo 1 znamená, že uvedený důvod pro Vás není žádnou překážkou k přijetí dítěte do pěstounské péče na 

přechodnou dobu. 6 znamená, že je zcela zásadní překážkou a dítě byste z tohoto důvodu přijmout 

nemohl/a. 

Není žádnou překážkou 1 2 3 4 5 6     Je zcela zásadní 

překážkou 

 

Současné bytové podmínky 1       2       3       4       5       6 

Počet dětí žijících se mnou v domácnosti 1       2       3       4       5       6 

Nedostatek času, sil a energie na další dítě v rodině 1       2       3       4       5       6 

Současná finanční situace naší domácnosti 1       2       3       4       5       6 

Současné podmínky finančního zabezpečení této péče 1       2       3       4       5       6 

Nesouhlas partnera 1       2       3       4       5       6 

Nesouhlas dětí v domácnosti 1       2       3       4       5       6 

Nejistota ohledně délky trvání takovéto péče 1       2       3       4       5       6 

Obava z citového připoutání k dítěti 1       2       3       4       5       6 

Obava z citového připoutání dítěte k naší rodině 1       2       3       4       5       6 

Obava z narušení vztahu s ostatními dětmi v rodině 1       2       3       4       5       6 

Nemožnost skloubit můj profesní život s touto péčí 1       2       3       4       5       6 

Nemožnost skloubit profesní život partnera/ky s touto péčí 1       2       3       4       5       6 

Pochybnosti o smyslu tohoto typu péče 1       2       3       4       5       6 

Nesouhlas zřizovatele zařízení pro výkon pěstounské péče 1       2       3       4       5       6 

 

33. Pokud uvedené důvody nevystihují plně důvod, proč byste neměl/a zájem být pěstounem/ 

pěstounkou na přechodnou dobu, uveďte prosím stručně Váš hlavní důvod: 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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34. V následující tabulce jsou uvedeny příklady toho, co lidé považují v životě za důležité a o co 

usilují. Přečtěte si, prosím, jednotlivé výroky a označte, do jaké míry jsou pro Vás osobně důležité. 

 Velmi 

důležité 

Spíše 

důležité 

Spíše 

nedůležité 

Zcela 

nedůležité 

Žít příjemně, užívat si 1 2 3 4 

Mít co nejvšestrannější vědomosti, všeobecný přehled 1 2 3 4 

Žít podle náboženských zásad 1 2 3 4 

Mít práci, která má smysl, je užitečná 1 2 3 4 

Žít ve spokojené rodině 1 2 3 4 

Podávat perfektní profesionální výkon 1 2 3 4 

Pomáhat těm, kdo pomoc potřebují 1 2 3 4 

Mít hezké věci, které nemá každý 1 2 3 4 

Pomáhat především své rodině a přátelům 1 2 3 4 

Dosáhnout významného postavení ve společnosti 1 2 3 4 

Žít podle svého přesvědčení 1 2 3 4 

Mít čas hlavně na své koníčky a zájmy 1 2 3 4 

Podílet se na zlepšování života v místě bydliště 1 2 3 4 

Být oblíbený mezi lidmi 1 2 3 4 

 
35. Jak důležitou roli hrají hodnoty náboženské víry ve Vašem životě a v tom, že se věnujete 

pěstounské péči? 

 ve Vašem životě obecně v tom, že se věnujete pěstounské péči 

Velmi významnou 1 1 

Spíše významnou 2 2 

Spíše nevýznamnou 3 3 

Zcela nevýznamnou 4 4 

Nejsem věřící člověk 5 5 

HODNOCENÍ MATERIÁLNÍ SITUACE VAŠÍ DOMÁCNOSTI 

36. Jak hodnotíte výši finančních prostředků, které dostáváte na dítě/děti v pěstounské péči (např. 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte, výživné, sirotčí důchod, přídavky na děti), z hlediska míry pokrytí 

osobních potřeb těchto dětí?  

Jak stačí na pokrytí těchto potřeb? 
Rozhodně 

stačí 

Spíše 

stačí 

Spíše 

nestačí 

Rozhodně 

nestačí 

Netýká 

se 

Zajištění kvalitní výživy dítěte/dětí 1 2 3 4 
 

Zajištění ošacení dítěte/dětí 1 2 3 4 

Nákup školních pomůcek 1 2 3 4 9 

Zájmové aktivity (kroužky, mimoškolní vzdělávání aj.) 1 2 3 4 
 

Aktivity náročnější na vybavení (koupi kola, lyží aj.) 1 2 3 4 

Terapie, kompenzace případných potíží dítěte, 

spolupráce s odborníky 
1 2 3 4 9 

Zabezpečení dítěte/dětí do budoucna po ukončení 

pěstounské péče (např. spoření, pomoc se zajištěním 

samostatného bydlení) 

1 2 3 4 9 
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37. Jak hodnotíte celkové příjmy Vaší domácnosti z hlediska míry pokrytí osobních potřeb dítěte/dětí, 

které máte v pěstounské péči?  

Jak stačí na pokrytí těchto potřeb? 
Rozhodně 

stačí 

Spíše 

stačí 

Spíše 

nestačí 

Rozhodně 

nestačí 

Netýká 

se 

Zajištění kvalitní výživy dítěte/dětí 1 2 3 4 
 

Zajištění ošacení dítěte/dětí 1 2 3 4 

Nákup školních pomůcek 1 2 3 4 9 

Zájmové aktivity (kroužky, mimoškolní vzdělávání aj.) 1 2 3 4 
 

Aktivity náročnější na vybavení (koupi kola, lyží aj.) 1 2 3 4 

Terapie, kompenzace případných potíží dítěte, 

spolupráce s odborníky 
1 2 3 4 9 

Společné rodinné aktivity s dětmi (např. společný 

výlet, návštěva ZOO, kina, večeře v restauraci) 
1 2 3 4 

 

Možnost trávit s dětmi dovolenou mimo domov 1 2 3 4 

Zabezpečení dítěte/dětí do budoucna po ukončení 

pěstounské péče (např. spoření, pomoc se zajištěním 

samostatného bydlení) 

1 2 3 4 9 

 

38. A jak hodnotíte celkové příjmy Vaší domácnosti z hlediska míry pokrytí osobních potřeb Vašich a 

Vašeho partnera/Vaší partnerky?  

Jak stačí na pokrytí těchto potřeb? 
Rozhodně 

stačí 

Spíše 

stačí 

Spíše 

nestačí 

Rozhodně 

nestačí 

O to nemám 

zájem 

Vaše zájmové aktivity (koníčky, návštěvy kina, 

víkendové výlety apod.) 1 2 3 4 9 

Aktivity náročnější na vybavení (koupi kola, lyží aj.) 1 2 3 4 9 

Spolupráce s odborníky, školení, kurzy, terapie  1 2 3 4 9 

Možnost dopřát si dovolenou na zotavenou 1 2 3 4 9 

Vaše spoření či jiný způsob zajištění do budoucna 

(např. penzijní připojištění, investice) 
1 2 3 4 9 

 

39. Domácnosti mohou mít různé zdroje příjmu a může k nim přispívat více než jeden člen domácnosti. 

Když se zamyslíte nad celkovým měsíčním příjmem Vaší domácnosti, jak s tímto příjmem vycházíte? 

1.  Velmi obtížně 

2.  Obtížně 

3.  Trochu s obtížemi 

4.  Celkem snadno 

5.  Snadno 

6.  Velmi snadno 
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40. Některé věci si lidé nemohou dovolit, ačkoliv by je chtěli mít. Může si Vaše domácnost dovolit 

následující věci, za předpokladu, že byste je chtěli? 

 Ano Ne 

Udržovat v bytě teplo podle Vašeho přání 1 2 

Zaplatit si každý rok týdenní dovolenou mimo domov 1 2 

Vyměnit opotřebovaný nábytek 1 2 

Pořizovat si nové oblečení, nikoliv second-hand (obnošené) 1 2 

Jíst maso, drůbež nebo ryby každý druhý den 1 2 

Zvát si přátele nebo příbuzné na oběd (večeři aj.) alespoň jednou měsíčně 1 2 

 

Pro dosažení cílů našeho výzkumu je důležitá následující část dotazníku. Ta je věnovaná příjmům a 

výdajům Vaší domácnosti. Prosíme Vás, abyste tuto část vyplnili zvláště pečlivě. Ujišťujeme Vás, že 

vyplněné údaje budou zachovány jako přísně důvěrné a využity budou jen statisticky.  

PŘÍJMY DOMÁCNOSTI 

Nejprve budeme zjišťovat příjmy Vaší domácnosti v měsíci červnu. Zajímají nás všechny Vaše příjmy, 

příjmy Vašeho partnera/partnerky i příjmy všech dalších osob, které s Vámi žijí ve společné domácnosti a 

s nimiž společně hospodaříte (včetně dětí). Všechny osoby, za než vyplňujete údaje o příjmech, zahrňte 

poté i do informací o výdajích Vaší domácnosti. 

41. V následující tabulce uveďte, zda jste v červnu daný typ příjmu obdrželi. Pokud ano, uveďte 

celkovou částku daného typu příjmu, u pracovních příjmů se jedná vždy o čistý měsíční příjem z hlavního 

i vedlejšího zaměstnání (po odečtení odvodů na zdravotní a sociální pojištění a záloh na daně). Za 

soukromé podnikatele vycházejte z odhadu čistého měsíčního příjmu odpovídajícího jedné dvanáctině 

z ročních příjmů. 

Má-li některá z osob za měsíc červen více pracovních příjmů, uveďte jejich celkový součet.  

Obdržel/i jste daný příjem? NE ANO 
Pokud ANO, uveďte 

celkovou částku 

Počet 

osob 

PRACOVNÍ PŘÍJMY  

Váš čistý příjem z odměny za výkon pěstounské péče a za 

práce spojené s péčí o svěřené děti v zařízení 2 1 Kč 

 

Váš čistý příjem z činnosti pro zařízení mimo péče o svěřené 

děti (např. na základě smlouvy se zřizovatelem o správě 

objektu apod.) 
2 1 Kč 

Váš čistý příjem z případného dalšího zaměstnání či 

podnikání 2 1 Kč 

Čistý příjem Vašeho partnera/Vaší partnerky z odměny za 

výkon pěstounské péče a za práce spojené s péčí o svěřené 

děti v zařízení 
2 1 Kč 

Čistý příjem Vašeho partnera/Vaší partnerky z činnosti pro 

zařízení mimo péče o svěřené děti (např. na základě smlouvy 

se zřizovatelem o správě objektu apod.) 
2 1 Kč 

Čistý příjem Vašeho partnera/Vaší partnerky ze zaměstnání 

či podnikání 2 1 Kč 

Příjmy ze zaměstnání (podnikání i příležitostných prací, 

brigád) dalších výdělečně činných osob v domácnosti 2 1 Kč  

Podpora v nezaměstnanosti 2 1 Kč  
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42. Dále uvádíme různé příjmy, které mohla Vaše domácnost obdržet. Projděte si jednotlivé řádky a u 

každého vyplňte, zda Vaše domácnost daný typ příjmu v měsíci červnu obdržela (2=NE, 1=ANO). Pokud 

ano, v jaké částce. Pokud se tento příjem týkal více osob, uveďte jeho součet za všechny osoby.  

Do posledního sloupce pak u každého zdroje příjmu uveďte počet osob, které ho obdržely.  

Příklad: Vaše domácnost pobírá přídavky na 3 děti. Na první z nich 700 Kč, na druhé 610 Kč a na třetí 

500 Kč. V řádku „přídavky na děti“ tedy zakroužkujete 1 = ANO, značící, že přídavky pobíráte, vyplníte 

celkovou částku 1810 Kč a v posledním sloupci „Počet osob“ vyplníte 3, protože přídavky pobíráte na 3 

děti. 

Obdržel/i jste daný příjem? NE ANO 
Pokud ANO, uveďte 

celkovou částku 

Počet 

osob 

MĚSÍČNÍ DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2 1 Kč  

Odměna pěstouna, odměna pěstouna ve zvláštních případech 2 1 Kč  

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY 

Přídavky na děti 2 1 Kč  

Rodičovský příspěvek 2 1 Kč  

Sociální příplatek 2 1 Kč  

Příspěvek na bydlení 2 1 Kč  

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY A DÁVKY 

Příspěvek na péči  2 1 Kč  

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením 

(opatření zvláštních pomůcek, úprava bytu apod.) 2 1 Kč  

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 

Peněžitá pomoc v mateřství 2 1 Kč  

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství či mateřství 2 1 Kč  

Ošetřovné 2 1 Kč  

Nemocenské 2 1 Kč  

DŮCHODY 

Starobní důchod  2 1 Kč  

Invalidní důchod 2 1 Kč  

Vdovský/vdovecký důchod 2 1 Kč  

Sirotčí důchod 2 1 Kč  

DALŠÍ PŘÍJMY 

Výživné (na děti či na Vás jako bývalého manžela/manželku) 2 1 Kč  

Příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěstounské péče) 2 1 Kč  

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka PP) 2 1 Kč  

Mimořádná okamžitá pomoc (jednorázová dávka pomoci 

v hmotné nouzi) 2 1 Kč  

Finanční dary 2 1 Kč  

Hodnota věcných darů 2 1 Kč  
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Obdržel/i jste daný příjem? NE ANO 
Pokud ANO, uveďte 

celkovou částku 

Počet 

osob 

Úvěry, půjčky (z bank, od příbuzných, známých apod.) 2 1 Kč  

Stipendium, kapesné učňů 2 1 Kč  

Další příjmy: např. příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, 

pojištění, prodeje doma vyrobených výrobků, životního 

pojištění, penzijního připojištění 
2 1 Kč 

 

Jiné příjmy, uveďte jaké………………………………… 2 1 Kč  

 

43. Někdy se příjmy v jednom měsíci mohou odlišovat od jejich obvyklé úrovně. Může to být 

způsobeno například mimořádným příjmem (např. dary, mimořádná odměna v zaměstnání, 

vyúčtování přeplatků) nebo naopak poklesem příjmů (např. ztráta pracovního příjmu, snížení nebo 

odejmutí dávky). Lišil se nějakým způsobem celkový příjem Vaší domácnosti v červnu od 

průměrných celkových příjmů domácnosti v posledních 12 měsících? 

1.  Ne, nelišil 

2.  Byl významně nižší 

3.  Byl o trochu nižší 

4.  Byl o trochu vyšší 

5.  Byl významně vyšší 

 

43a. Pokud ANO, přibližně jakou částku činí rozdíl oproti obvyklé výši: 

…………………….Kč 

 

43b. V případě, že se celkový příjem Vaší domácnosti v červnu lišil, čím to bylo způsobeno: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

44. V měsíčním rozpočtu domácnosti se nemusí promítnout větší jednorázové příjmy. Uveďte 

prosím, jaké měla Vaše domácnost větší příjmy za posledních 12 měsíců, tj. v červnu 2009-květnu 

2010 (jednorázové nebo nepravidelné). Pokud jste daný příjem v posledním roce neměli, vyplňte „0“.  

Typ příjmu: Celkový příjem za posledních 12 měsíců 

Příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěstounské péče) Kč 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěst. péče) Kč 

Mimořádná okamžitá pomoc (jednorázová dávka pomoci 

v hmotné nouzi) 
Kč 

Zaměstnanecké prémie, mimořádné odměny Kč 

Finanční dary Kč 

Hodnota věcných darů Kč 

Úvěry, půjčky (z bank, od příbuzných, známých apod.) Kč 

Prodej cennějšího movitého nebo nemovitého majetku   Kč 

Jiné příjmy, uveďte jaké………………………………… Kč 
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VÝDAJE DOMÁCNOSTI 

 

Pro zhodnocení úrovně a dostatečnosti příjmů je důležité znát také náklady rodiny na zabezpečení potřeb 

všech jejích členů a na chod domácnosti. Budeme se Vás nyní ptát na vydání za skupiny hlavních položek 

rodinného rozpočtu za jeden měsíc. Protože jedním z cílů výzkumu je poznat míru podpory pěstounských 

rodin, budeme se ptát i na to, jakými částkami Vám na jednotlivé náklady přispívá Váš zřizovatel. 

 

45. Kolik jste v měsíci červnu platili Vy a kolik zřizovatel Vašeho zařízení za náklady spojené 

s bydlením a provozem Vaší domácnosti? 

Pokud jste Vy, zřizovatel nebo ani jeden z vás nezaplatili za tuto položku v měsíci červnu nic, vepište „0“. 

Pokud zřizovatel za tuto položku něco platil, ale Vy nevíte, jakou částku, uveďte do příslušné kolonky 

„N“. 

 Kolik jste zaplatili vy? 
Kolik zaplatil 

zřizovatel? 

BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 

Nájemné Kč Kč 

Elektrická a tepelná energie, plyn, ostatní paliva, vodné, 

stočné, příspěvky na úklid, fond oprav, odvoz odpadu aj. 
Kč Kč 

Běžná údržba a drobné opravy bytu, domu Kč Kč 

BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY A ÚDRŽBA 

Nábytek, bytové zařízení a textil, kuchyňské potřeby a 

domácí spotřebiče včetně jejich oprav 
Kč Kč 

Nářadí a nástroje pro dům a zahradu, zboží a služby pro 

běžnou údržbu domácnosti (prací a čistící prostředky aj.) 
Kč Kč 

DOPRAVA 

Provoz osobních dopravních prostředků Kč Kč 

Dopravní služby (hromadná osobní doprava, taxi aj.) Kč Kč 

 

 

46. Kolik jste za měsíc červen utratili ve Vaší domácnosti za následující položky? 

U jednotlivých položek uvádějte celkové výdaje za všechny členy domácnosti. Pokud jste za danou položku 

v tomto měsíci nic neutratili, vyplňte „0“. 

  
Celková částka za červen 

v Kč 

POTRAVINY A NÁPOJE 

Potraviny, nápoje společné pro celou rodinu - na běžné stravování doma 

(včetně dietních potravin, alkoholických nápojů a tabákových výrobků) 
Kč 

STRAVOVACÍ SLUŽBY MIMO DOMOV  

Stravování v jídelnách - v MŠ, školní, podnikové Kč 

Restaurace a kavárny Kč 

ODÍVÁNÍ A OBUV 

Odívání a obuv (včetně oprav a půjčování) Kč 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Léky předepsané lékařem Kč 

Léky bez receptu a další léčiva (např. vitamíny) Kč 

Ortopedické a terapeutické pomůcky (včetně dioptrických brýlí, kontaktních 

čoček apod.) 
Kč 
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Celková částka za červen 

v Kč 

Ostatní zdravotnické výrobky (obvazový materiál, inkontinenční vložky aj.) Kč 

Ambulantní zdravotní péče (včetně rehabilitací a masáží) Kč 

Ústavní zdravotní péče (včetně lázní, ozdravoven, pobytů v nemocnici) Kč 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Poplatky v MŠ, družina (bez stravování) Kč 

Školné (bez ohledu na vzdělávací stupeň) Kč 

Mimoškolní vzdělávání dětí (jazykové kurzy, ZUŠ) Kč 

Doučování  Kč 

Další vzdělávání dospělých, rekvalifikace, účast na seminářích aj.  Kč 

VOLNÝ ČAS, REKREACE, KULTURA A SPORT 

Hračky, hudební nástroje, papírenské zboží, potřeby k psaní a kreslení Kč 

Sportovní potřeby, výrobky pro rekreaci ve volné přírodě a kempink Kč 

Knihy, učebnice, časopisy, noviny, CD, DVD apod. Kč 

Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografické, vč. oprav Kč 

Domácí zvířata, potřeby pro jejich chov, veterinární služby Kč 

Kulturní a zábavní aktivity (vstupenky do kina, divadla, ZOO aj.) Kč 

Zájmová činnost, sportovní aktivity a služby (poplatky ve sportovních 

centrech, sportovní kroužky, členské příspěvky v klubech) 
Kč 

Dovolená s komplexními službami (tuzemská/zahraniční rekreace, dětské 

tábory, školní výlety) 
Kč 

Jiné, jaké………………………..…  Kč 

UBYTOVACÍ SLUŽBY 

Ubytovací služby (internáty, koleje, penziony, hotely, kempy - vše bez 

stravování) 
 Kč 

POŠTA A TELEKOMUNIKACE 

Náklady na telefon(y) (poplatky, nákup, oprava)  Kč 

Poplatky za internet, poštovní služby  Kč 

OSTATNÍ VÝDAJE 

Osobní péče (drogerie a osobní hygiena, kosmetické zboží, kadeřník aj.) Kč 

Osobní doplňky jinde neuvedené (cestovní potřeby, osobní doplňky, klenoty, 

brašny aj.) 
Kč 

Sociální péče (pečovatelské služby, denní stacionář, jesle, pobyt v ústavech 

sociální péče) 
Kč 

Stavební spoření Kč 

Penzijní připojištění Kč 

Pojištění (životní, úrazové, cestovní, domácnosti, povinné ručení aj.) Kč 

Splátky hypotéky Kč 

Splátky úvěrů, půjček (z bank, od příbuzných, známých apod.) Kč 

Kapesné dětem Kč 

Jiné, jaké..................................................... Kč 
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47. Protože některé výdaje nejsou pravidelné a jejich výše se může v jednotlivých měsících lišit, 

uveďte prosím, zda se celkové náklady a výdaje Vaší domácnosti (uvedené v otázce 45 a 46), včetně 

nákladů hrazených zřizovatelem) v červnu odlišovaly od průměrných výdajů domácnosti v jiných 

měsících? 

1.  Ne, nelišily 

2.  Byly významně nižší 

3.  Byly o trochu nižší 

4.  Byly o trochu vyšší 

5.  Byly významně vyšší 

 

47a. Pokud ANO, přibližně jakou částku činí rozdíl oproti obvyklé výši: 

…………………….Kč 

 

47b. V případě, že se celkové výdaje Vaší domácnosti (včetně nákladů hrazených zřizovatelem) 

v červnu lišily, čím to bylo způsobeno: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

48. V měsíčním rozpočtu domácnosti se nemusí promítnout větší jednorázové výdaje, které přitom 

významně zvyšují celkové náklady na zaopatření rodiny. V následující tabulce prosím uveďte, jaké 

měla Vaše domácnost větší vydání za posledních 12 měsíců, tj. v červnu 2009-květnu 2010 

(jednorázových nebo placených dvakrát ročně apod.). V případě, že se na velkých jednorázových 

vydáních podílel i zřizovatel, uveďte také jeho podíl.  

Pokud jste Vy, zřizovatel nebo ani jeden z vás nezaplatili za tuto položku v posledním roce nic, vepište 

„0“. Pokud zřizovatel za tuto položku něco platil, ale Vy nevíte, jakou částku, uveďte do příslušné kolonky 

„N“. 

Položka 

Celkový výdaj v Kč za posledních 12 

měsíců 

hrazený Vámi hrazený zřizovatelem 

Nákup/oprava auta Kč Kč 

Koupě nebo rekonstrukce bytu/domu Kč Kč 

Nákup nábytku, nákup elektrospotřebičů, zahradní techniky 

(vč. oprav) 
Kč Kč 

Nákup dražších sportovních potřeb, výpočetní techniky apod. 

(kolo, lyže, počítač, televize, mobilní telefon atd.) 
Kč Kč 

Dovolená a prázdninové pobyty Kč Kč 

Jednorázově uhrazené školné, poplatky za vzdělávací kurzy, 

členství ve sportovních či jiných organizacích apod.  
Kč Kč 

Jednorázová větší splátka úvěru, půjčky (z bank, od 

příbuzných, známých aj.) 
Kč 

 

Pojištění, spoření Kč 

Jiné významné výdaje, upřesněte: 

……………………………………………………………… 
Kč Kč 
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49. Když zhodnotíte Vaše obvyklé příjmy a výdaje, jsou nějaké oblasti, ve kterých se musíte Vy jako 

jednotlivec nebo celá domácnost výrazně omezovat? Pokud ano, uveďte v jakých: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 
50. Platíte si Vy nebo Váš partner/Vaše partnerka penzijní připojištění? 

Pokud nežijete s partnerem/partnerkou, řádek pro partnera/ku přeškrtněte.   

 Ano Ne 

Vy 1 2 

Váš partner/Vaše partnerka 1 2 

 

51. Spoříte dětem v pěstounské péči či jim platíte nějaké pojištění? Pokud ano, upřesněte využívané 

formy spoření či pojištění v následující tabulce.  

Platíte dětem v pěstounské péči: Ano, všem 
Ano, ale pouze 

některému z dětí 
Ne, žádnému dítěti 

Stavební spoření 1 2 3 

Spoření pro děti, studenty a mládež 1 2 3 

Vkladní knížka 1 2 3 

Životní pojištění 1 2 3 

Úrazové pojištění 1 2 3 

Komerční zdravotní pojištění 1 2 3 

Jiné, uveďte: ................................... 1 2 3 

Dáváte dětem v pěstounské péči 

kapesné? 
1 2 3 

 

52. Je některé z dětí, které mate v pěstounské péči, v kontaktu s nějakou dospělou osobou ze své 

biologické rodiny? 

1.   Ano 

2.   Ne 

3.   Nevím 
 

52a. Pokud ANO, odhadněte, prosím, jak vysoké byly finanční náklady Vaší domácnosti spojené 

s tímto kontaktem za poslední rok (tj. v období červen 2009-květen 2010)? Např. cestovní náklady, 

platby za telefonické hovory apod.  

              ……………………………Kč 
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53. Nabízí zřizovatel zařízení pro výkon pěstounské péče pomoc pro pěstounské rodiny v některé z 

následujících oblastí? Využíváte některé z uvedených forem pomoci, ať již jsou poskytovány 

zřizovatelem nebo nějakou jinou institucí či osobou? Vyznačte, prosím, v následující tabulce 

křížkem u každé formy pomoci ty varianty, které odpovídají Vaší situaci. V každém řádku lze 

zaškrtnout více odpovědí. 

Pokud uvedenou formu pomoci nabízí či zprostředkovává zřizovatel Vašeho zařízení, pokuste se ji 

v posledním sloupci ohodnotit známkami jako ve škole 1-5, bez ohledu na to, zda Vy sama/sám 

danou pomoc využíváte. Známka 1 znamená, že je na výborné úrovni, známka 5 naopak, že úroveň této 

formy pomoci je podle Vás naprosto nedostatečná.  Pokud o její úrovni nemáte vůbec žádné informace, 

nechte okénko prázdné. 

 
Zřizovatel 

nenabízí 

Zřizovatel 

nabízí a 

využíváme 

Zřizovatel 

nabízí, ale 

nevyužíváme 

Využíváme 

jinde 

Nehledali 

jsme 

Hledali 

jsme 

neúspěšně 

HODNOCENÍ 

služby 

zřizovatele 

Pedagogicko-

psychologické 

poradenství, rodinná 

terapie, doprovázení aj. 

      

 

Poradenství a péče o 

zdravotně postižené děti 
      

 

Právní pomoc/ 

poradenství, informování 

o právech a nárocích 

pěstounů 

      

 

Pomoc se zabezpečením 

samostatného bydlení 

dospělých dětí 
      

 

Jiná pomoc při přechodu 

dětí do samostatného 

života 
      

 

Vzdělávání dětí 

(doučování) 
      

 

Volný čas dětí (zájmové 

aktivity, kroužky) 
      

 

Prázdninové pobyty dětí        

Odlehčovací služby 

umožňující volný čas 

pěstounů, hlídání dětí aj. 
      

 

Vzdělávání pěstounů 

(doplňování odborných 

znalostí a dovedností) 
      

 

Finanční příspěvky / 

dary – jiné než ukládá 

zákon 
      

 

 
54. Můžete, prosím, na závěr zhodnotit, zda má Vaše rodina oproti běžným rodinám specifické 

výdaje spojené s pěstounskou péčí? Pokud ano, uveďte hlavní rozdíly: 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 



 

 261 

 

MNOHOKRÁT DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI ! 
 

Vyplněný dotazník vložte do ofrankované obálky, kterou jste obdrželi, a nejpozději do 15. 7. zašlete 

zpět na naši adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

 
 

 

Pokud se chcete ke studovanému tématu ještě dále vyjádřit, využijte prosím zbývajícího místa. Za 

Váš názor a další podněty předem děkujeme. 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 


