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Poslanecký návrh  

ZÁKON 

ze dne ................, 

 kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou umisťování dětí s nařízenou 

ústavní výchovou do školských zařízeních, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další 

související zákony, a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 

změně dalších zákonů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna občanského zákoníku 

Čl. I 

 V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v § 971 odstavec 4 zní: 

„(4) Má-li být ústavní výchova vykonávána ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení 

sociálních služeb, soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, kam 

má být dítě umístěno. Přitom přihlédne k zájmům dítěte a k vyjádření orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí. Soud dbá na umístění dítěte co nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti 

blízkých. To platí i tehdy, rozhoduje-li soud o přemístění dítěte do jiného zdravotnického 

zařízení nebo do zařízení sociálních služeb. Umísťování a přemísťování dětí v síti školských 

zařízení se řídí zvláštním zákonem.“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Řízení zahájená podle § 971 odst. 4 ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy 

Čl. III 

 

V zákoně č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů, ve znění zákona č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 

Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona 

č. 274/2008 Sb., zákona č.7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 

č. 352/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 303/2012 Sb., 

zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 375/2012 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., § 5 zní: 
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„§ 5  

 

 (1) Diagnostický ústav přijímá děti s nařízeným předběžným opatřením, nařízenou 

ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, a na základě výsledků komplexního 

vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení je umísťuje do 

dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Přitom přihlédne 

k zájmům dítěte a k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí a dbá na umístění dítěte co 

nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob blízkých dítěti; to platí i tehdy, přemísťuje-li dítě do 

jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.  

  

 (2) Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly  

  

a) diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a 

psychologických činností,  

  

b) vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují a 

realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho 

věku, individuálním předpokladům a možnostem,  

  

c) terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k 

nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte,  

  

d) výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné 

sociálně-právní ochraně dětí; podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte,  

  

e) organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu diagnostického 

ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod; spolupracuje s orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí při přípravě jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, které 

bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném 

zařízení,  

  

f) koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v 

rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení 

součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti.  

  

 (3) Diagnostický ústav na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, 

terapeutických, výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, 

zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a 

vzdělávacích potřeb podle § 2 odst. 10, stanovených v zájmu rozvoje osobnosti (dále jen 

"program rozvoje osobnosti").  

  

 (4) Diagnostický ústav písemně sděluje příslušným orgánům sociálně-právní ochrany 

dětí
7)

 na základě komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech 

vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče.  

  

 (5) Při přijetí dítěte k pobytu do diagnostického ústavu předkládá orgán sociálně-

právní ochrany dětí nebo osoba odpovědná za výchovu pravomocné rozhodnutí nebo 

předběžné opatření soudu, osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizinců 

cestovní pas, jakož i poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s 
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vyznačením roku školní docházky. Dále předává průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací 

průkaz a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do diagnostického 

ústavu ne starší 3 dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Není-li 

možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě předběžného opatření předložit 

některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a 

písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí orgán sociálně-právní 

ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně.  

  

 (6) Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů.  

  

 (7) Do dětského domova, dětského domova se školou a výchovného ústavu mohou být 

děti umístěny pouze diagnostickým ústavem, v jehož územním obvodu se dětský domov, 

dětský domov se školou nebo výchovný ústav nachází. Umístit dítě do některého z uvedených 

zařízení v územním obvodu jiného diagnostického ústavu lze po předchozí dohodě 

diagnostického ústavu, v jehož péči se dítě nachází, s územně příslušným diagnostickým 

ústavem a orgánem sociálně-právní ochrany dětí, který dítě eviduje. Nedojde-li k dohodě, 

rozhodne o umístění dítěte do příslušného zařízení ministerstvo na návrh diagnostického 

ústavu, v jehož péči se dítě nachází, a s přihlédnutím k vyjádření orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí, který dítě eviduje.  

  

 (8) Diagnostický ústav umísťuje dítě do dětského domova nebo dětského domova se 

školou na základě osobní dokumentace dítěte a bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém 

ústavu  

  

a) v případě dítěte mladšího 6 let,  

  

b) v případě dítěte, které bylo v péči dětského domova pro děti do 3 let věku nebo zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc,  

  

c) v případě dítěte bez poruch chování,  

  

d) v případě dítěte s ukončenou diagnostikou, vypracovanou střediskem, nebo  

  

e) v jiném odůvodněném případě.  

 

 Ukáže-li se dodatečně potřebné komplexní vyšetření, provede jej diagnostický ústav v 

zařízení, kam dítě umístil. Ustanovení odstavce 7 není dotčeno.  

  

 (9) Přemístit dítě do jiného dětského domova, dětského domova se školou nebo 

výchovného ústavu může jen diagnostický ústav na základě vlastního podnětu nebo 

odůvodněné písemné žádosti zařízení, v němž je dítě umístěno, nebo zákonných zástupců 

dítěte, nebo dítěte nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jedná-li se o přemístění mimo 

územní obvod diagnostického ústavu, postupuje se podle odstavce 7.  

  

 (10) Diagnostický ústav oznámí přijetí, umístění nebo přemístění dítěte do 3 

pracovních dnů soudu, který ve věci dítěte rozhodl, orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

příslušnému podle místa trvalého pobytu dítěte a osobě odpovědné za výchovu, pokud se jí 

nedoručuje rozhodnutí o umístění nebo přemístění dítěte.  

  

 (11) Diagnostický ústav předává s dítětem umísťovaným nebo přemísťovaným do 
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zařízení komplexní diagnostickou zprávu s programem rozvoje osobnosti, pravomocné 

rozhodnutí soudu, školní dokumentaci včetně posledního vysvědčení a návrhu klasifikace za 

dobu pobytu v diagnostickém ústavu, osobní věci dítěte a další dokumentaci podle odstavce 5. 

Návrh programu rozvoje osobnosti dítěte zpracovává zařízení v součinnosti s odborným 

pracovníkem diagnostického ústavu podle § 8 odst. 2.  

  

 (12) Při umístění dítěte bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu předává 

diagnostický ústav příslušnému zařízení dokumentaci podle odstavce 5. Současně předává 

zprávu o dítěti s údaji rozhodnými pro přidělení finančních prostředků za účelem zajištění 

specifických výchovných a vzdělávacích potřeb podle § 2 odst. 10.“. 

  

ČÁST TŘETÍ  

ÚČINNOST  

Čl. IV 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení. 
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