JSEM NEZPROSTŘEDKOVANÝ/PŘÍBUZENSKÝ PĚSTOUN.
CO MÁM OD LEDNA 2022 DĚLAT?
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PODAT ŽÁDOST O NOVOU DÁVKU

Na pracovišti Úřadu práce ČR podat žádost o novou dávku - příspěvek při pěstounské péči.

ZJISTIT, ZDA JSEM POJIŠTĚN

2

Z nové dávky již není odváděno pojistné na sociální a zdravotní pojištění, a proto je třeba zajistit
pojištění jiným způsobem.

JSEM OSOBA BEZ ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ?
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Osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP), která je povinna si platit sama zdravotní pojištění, se
stává ten, kdo po celý měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a
není za něj plátcem pojistného stát.
Stát je plátcem pojistného např. u těchto osob:
důchodci
příjemci rodičovského příspěvku
osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené
osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
uchazeči o zaměstnání po dobu vedení v evidenci ÚP
osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované
osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku
osoby závislé ve II a vyšším stupni a osoba pečující o tyto závislé osoby

JSEM OSOBA BEZ ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ

Jako OBZP se musíte pojišťovně
přihlásit. Vyplníte formulář Přihláška
a evidenční list pojištěnce, kde
zaškrtnete kategorii "Plátcem
pojistného je pojištěnec - OBZP", a
vyplníte i způsob platby pojistného
(poštovní poukázkou, nebo
převodem z účtu).

MÁM ZDANITELNÉ PŘÍJMY NEBO ZA MĚ PLATÍ POJISTNÉ STÁT

Nemusíte nic řešit, pojistné za vás
odvádí váš zaměstnavatel, popř.
stát.

Je nutné hradit minimální měsíční
pojistné ve výši 2 187 korun.

Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.
www.valika.cz
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JSEM ZPROSTŘEDKOVANÝ (CIZÍ) PĚSTOUN.
CO MÁM OD LEDNA 2022 DĚLAT?

DOLOŽIT ÚŘADU PRÁCE OZNÁMENÍ O VHODNOSTI
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Dokument "Oznámení o vhodnosti" vydal ve většině případů krajský úřad a je dokladem toho,
že vám bylo zprostředkováno dané konkrétní dítě.
CO KDYŽ NEMOHU NAJÍT OZNÁMENÍ O VHODNOSTI?
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Zkuste nejdříve požádat váš orgán sociálně-právní ochrany dětí, zda by vám nevydal kopii tohoto
oznámení. Namísto oznámení o vhodnosti (zejména v případech, kdy nelze takové oznámení
dohledat) je možné podle Ministerstva práce a sociálních věcí vycházet z jiných dokumentů,
zejména veřejných listin – soudních či správních rozhodnutí o pěstounské, resp. předpěstounské
péči či jmenování poručníkem. Pokud je z odůvodnění rozhodnutí zřejmé, že daní žadatelé byli
vybráni jako vhodní náhradní pečovatelé pro konkrétní dítě, které je svěřováno do
předpěstounské, pěstounské či poručenské péče příslušným správním orgánem (tedy krajským
úřadem, do roku 2013 též MPSV ČR nebo do roku 2000 okresním úřadem), je možno vycházet z
doloženého rozhodnutí.

KDY JDE O ZPROSTŘEDKOVANOU PĚSTOUNSKOU PÉČI?

pěstounská péče
poskytovaná dítěti osobou
pečující po doručení
oznámení o vhodnosti této
osoby stát se pěstounem
tohoto dítěte

pěstounská péče na
přechodnou dobu (osoba je
zařazena v evidenci osob,
které mohou vykonávat
pěstounskou péči na
přechodnou dobu)

pěstounská péče
poskytovaná sourozenci
dítěte svěřeného do
zprostředkované pěstounské
péče, je-li poskytovaná
toutéž osobou pečující

KDY JDE O ZPROSTŘEDKOVANOU
VÝŠE ODMĚNY PĚSTOUNA
PĚSTOUNSKOU PÉČI?

Výše odměny pěstouna je navázána na minimální mzdu (MM).
Od ledna 2022 činí minimální mzda částku 16.200 korun.
Při péči o 1 dítě je stanovena odměna ve výši 1násobku MM (16.200),
při péči o 2 děti ve výši 1,5násobku MM (24.300), při péči o 3 děti ve výši 2násobku MM (32.400).
Výše odměny pěstouna na přechodnou dobu je stanovena na 1,8násobek MM (29.160).
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