
Příloha  

k usnesení vlády  

ze dne         2016 č.  

 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,  
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 943)  

 

Vláda na své schůzi dne 23. listopadu 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, a zaujala k němu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže 

uvedené skutečnosti, které je vhodné v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit. 

 

1. Vláda si je vědoma, že současný stav v oblasti poskytování příspěvků na pobyt a péči dětí 

v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc se skutečně jeví být v mnohém 

problematický, nicméně má za to, že tak zásadní změna úpravy této oblasti, jakou 

přináší předložený návrh zákona, by měla být podrobena objektivnímu přezkumu efektivity 

stávajícího systému a měla by být popřípadě řešena formou vládního návrhu zákona. 

Proto vláda v současné době připravuje vlastní návrh zákona, který bude předmětnou 

problematiku řešit komplexním způsobem, který zohlední i efektivitu stávajícího systému. 

 

2. Vláda má pochybnosti o tom, zda navrhovaná změna ve svém důsledku nesníží flexibilitu 

financování systému péče o děti vyžadující okamžitou pomoc. Vláda si je vědoma toho, 

že stávající úprava sice vede k nežádoucím důsledkům pro poskytovatele, kdy musí 

s ohledem na fluktuaci dětí v zařízeních počítat s měnící se výší finančních příspěvků,  

ale zároveň je v tomto případě financování přímo odvislé od počtu ubytovaných dětí,  

tedy od reálné a aktuální společenské potřebnosti. 

 

3. Vláda upozorňuje, že návrh v předložené podobě vykazuje některé nedostatky, zejména 

je nejasné vymezení nové podmínky pro vydání pověření v podobě společenské 

potřebnosti zařízení sociálně-právní ochrany. Navrhované ustanovení § 49 odst. 2 písm. 

h) totiž poněkud nekonzistentně hovoří o „společenské potřebnosti zařízení“ nebo             
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o „společensky potřebných místech“. Při posouzení „společenské potřebnosti zařízení“      

se podle navrhované právní úpravy má přihlížet i k „dalším skutečnostem majícím vliv       

na počet společensky potřebných míst“, přičemž však není nijak vymezeno, co se rozumí 

pojmem „další skutečnosti mající vliv na počet společensky potřebných míst“.                   

Ze závěrečné části uvedeného ustanovení vyplývá, že informaci o „společenské 

potřebnosti“ je možno poskytnout nejen před vlastním řízením jako předběžnou informaci, 

ale i v průběhu takového řízení, přičemž taková konstrukce je však s ohledem                   

na do značné míry meritorní charakter takové informace nejasná. 

 

4. Vláda dále upozorňuje na vnitřní rozpor mezi zněním nově navrhovaného § 49 odst. 2 

písm. h) a neměněným ustanovením § 49 odst. 7, podle nichž bude obdobná situace 

posuzována na základě rozdílných kritérií, a to v závislosti na tom, zda ve věci bude 

rozhodovat krajský úřad, v němž má zřizovatel nového zařízení sociálně-právní ochrany 

sídlo nebo trvalý pobyt a v jehož obvodu má být současně toto zařízení zřízeno (v tomto 

případě bude postupovat podle kritérií uvedených v § 49 odst. 2 písm. h)), anebo zda       

ve věci bude rozhodovat krajský úřad, v němž sice má zřizovatel nového zařízení 

sociálně-právní ochrany sídlo nebo trvalý pobyt, avšak v jehož obvodu nemá být toto 

zařízení zřízeno. Bude-li zařízení sociálně-právní ochrany nově zřizováno v obvodu jiného 

krajského úřadu, než v jakém má zřizovatel sídlo nebo trvalý pobyt, pak krajský úřad, 

v jehož obvodu bude toto zařízení zřizováno, bude ve věci vydávat závazné stanovisko 

podle kritérií uvedených v § 49 odst. 7, která jsou odlišná od kritérií uvedených v § 49 

odst. 2 písm. h). 

 

5. Za problematickou vláda považuje navrhovanou úpravu, která omezuje dobu platnosti 

pověření pro provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na dobu určitou, 

s možností jeho prodloužení vždy alespoň o jeden rok, zatímco podle platné právní 

úpravy není doba platnosti tohoto pověření pro provoz zařízení časově omezena. 

Navrhované omezení doby platnosti pověření pro provoz zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc může mít podle názoru vlády za následek nejen finanční, ale dokonce 

i existenční nejistotu zaměstnanců zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, neboť 

bude nejisté, zda bude doba platnosti pověření pro provoz zařízení prodloužena. Nelze 

opomenout ani skutečnost, že zákoník práce značně omezuje možnost opakovaně 

uzavírat pracovní poměr na dobu určitou. Obdobně složitá situace pak bude i při uzavírání 

smluv o pronájmu prostor v nemovitostech, v nichž budou zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc provozována. 
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