
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 42g 
 

(1) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nárok na státní příspěvek 
za lůžko a státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení 
na základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. Hovoří-li se dále o státním příspěvku, rozumí se tím státní příspěvek za lůžko 
i státní příspěvek za pobyt a péči, není-li výslovně uvedeno jinak. Nárok na státní 
příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti vzniká také v případě, že obecní 
úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění dítěte v zařízení za důvodné. Vyjádření 
o důvodnosti umístění s uvedením počátečního data důvodného pobytu zašle obecní úřad obce 
s rozšířenou působností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do osmi dnů ode dne 
doručení ohlášení o přijetí dítěte podle § 42 odst. 12. Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, že další pobyt dítěte v zařízení již není důvodný, vyrozumí o tom zařízení a jeho 
zřizovatele. 
 
(2) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen využít státní 
příspěvek pouze pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v němž je dítě nebo lůžko 
umístěno. 
 
(3) Státní příspěvek za lůžko náleží měsíčně ve výši 20 000 Kč za každé dítě, pro jehož 
umístění jsou v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytvořeny odpovídající 
podmínky ve smyslu § 49 odst. 2 písm. d) a f). Celkový počet lůžek v jednom zařízení, 
za něž náleží státní příspěvek za lůžko, nesmí překročit maximální povolený počet lůžek 
určený rozhodnutím dle § 49 odst. 5.  
 
(34) Státní příspěvek za pobyt a péči 
 
a) náleží měsíčně za každé dítě ve výši 22 800 Kč, 
a) náleží měsíčně za každé dítě ve výši: 
 
1. 4500 Kč pro dítě ve věku do 6 let, 
 
2. 5550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let, 
 
3. 6350 Kč pro dítě ve věku nad 12 let. 
 
b) se snižuje o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc a pobyt mimo toto zařízení trvá po dobu 2 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů; den, ve kterém dítě odejde ze zařízení v době po patnácté hodině, nebo den, 
ve kterém se vrátí do zařízení před patnáctou hodinou, se do doby 2 dnů po sobě jdoucích 
nezahrnuje, 
 
c) náleží i po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy dítěte 
umístěného dosud v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jestliže je dítěti nadále 
poskytována péče v tomto zařízení, a to až do dne přijetí dítěte do příslušného zařízení pro 
výkon ústavní výchovy sjednaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 28. 
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(45) Nárok na státní příspěvek za pobyt a péči zaniká 
 
a) dnem, kterým bylo zrušeno nebo pozbylo platnosti rozhodnutí soudu, kterým bylo dítě 
svěřeno do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nejde-li o případ uvedený 
v odstavci 3 písm. c); pokud dítě pobývá v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
i po tomto dni, zaniká nárok na státní příspěvek dnem, kdy dítě opustilo zařízení, nebo 
 
b) za předpokladu, že dítě bylo svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 
žádost orgánu sociálně-právní ochrany, zákonného zástupce nebo dítěte, dnem, v němž obecní 
úřad obce s rozšířenou působností odeslal zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
sdělení, že nepovažuje nadále umístění dítěte v tomto zařízení za důvodné. 
 
(56) Jestliže splňuje dítě po část kalendářního měsíce podmínky pro stanovení státního 
příspěvku za pobyt a péči v nižší výměře a po část kalendářního měsíce ve zvýšené výměře, 
stanoví se výše státního příspěvku za pobyt a péči ve vyšší výměře. 
 

§ 42l 
 

(1) O státním příspěvku rozhoduje krajský úřad. 
 
(2) Řízení o přiznání státního příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané 
zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na tiskopisu předepsaném 
ministerstvem. 
 
(3) Žádost o státní příspěvek musí obsahovat 
 
a) název zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jeho adresu a identifikační 
číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), je-li zřizovatelem zařízení obec nebo kraj, 
 
b) název zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jeho adresu, identifikační 
číslo, datum právní moci rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany s uvedením 
orgánu, který rozhodnutí vydal, je-li zřizovatelem zařízení pověřená osoba, 
 
c) název a adresu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v němž jsou umístěny 
umístěna lůžka, která zakládají nárok na státní příspěvek za lůžko, nebo děti, jejichž 
pobyt a péče o ně zakládá nárok na státní příspěvek za pobyt a péči, 
 
d) číslo účtu nebo účtů, na které se státní příspěvek vyplácí, 
 
e) seznam dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které zakládají zřizovateli 
nárok na státní příspěvek za pobyt a péči; seznam musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, 
jeho rodné číslo nebo datum jeho narození, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno, místo trvalého 
pobytu, datum přijetí a datum ukončení pobytu v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, byl-li pobyt ukončen, jméno, příjmení a adresu zákonného zástupce dítěte nebo jiné 
osoby odpovědné za výchovu dítěte, 
 
f) doklad prokazující, že dítě je v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc umístěno na 
základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou 
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působností nebo žádost zákonného zástupce podle § 42 odst. 2 písm. c) a vyjádření 
o důvodnosti podle § 42g odst. 1., 
 
g) počet dětí, pro jejichž umístění jsou v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
vytvořeny odpovídající podmínky ve smyslu § 49 odst. 2 písm. d) a f), které zakládají 
nárok na státní příspěvek za lůžko. 
 
(4) Je-li žádáno o státní příspěvek z důvodu pobytu a péče o děti ve více zařízeních za více 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízených jedním zřizovatelem, uvádí se údaje 
uvedené v odstavci 3 písm. c), e) a f) c), e), f) a g) za každé takové zařízení samostatně. 
 

§ 42n 
 

(1) Byl-li přiznán státní příspěvek, je zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
povinen pro nárok na výplatu státního příspěvku a jeho výši za kalendářní měsíc příslušnému 
krajskému úřadu oznámit, zda v kalendářním měsíci, za který se má státní příspěvek 
poskytnout, došlo ke změně počtu dětí, délce došlo ke změně počtu lůžek, dětí, délky jejich 
pobytu v uvedeném zařízení a změně věku dětí ve srovnání s kalendářním měsícem 
předcházejícím tomuto kalendářnímu měsíci. Zřizovatel je povinen sdělit tento údaj písemně 
krajskému úřadu nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, na který se má státní příspěvek poskytnout. 
 
(2) Došlo-li ke změně počtu lůžek, dětí, ke změně délky jejich pobytu v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc nebo ke změně věku dětí, je zřizovatel zařízení povinen sdělit 
příslušnému krajskému úřadu údaje uvedené v § 42l odst. 3 písm. e) a g), a v případě, že bylo 
do zařízení dítě nově umístěno, též údaje uvedené v § 42l odst. 3 písm. f). 
 
(3) O změně výše státního příspěvku vydá krajský úřad rozhodnutí. 
 
(4) Krajský úřad rozhodne o zastavení výplaty státního příspěvku, pokud zřizovatel zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesplnil povinnosti podle odstavců 1 a 2. Nesplnil-li 
zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc povinnosti uvedené v odstavcích 1 
a 2 ani po uplynutí 2 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém měla být 
povinnost podle odstavců 1 a 2 splněna, nárok na státní příspěvek zaniká. Po dodatečném 
splnění povinností lze státní příspěvek přiznat zpětně nejdéle za dobu 1 roku (§ 42j). 
 

§ 49 
Vydávání pověření 

 
(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná 
komise podle § 38 odst. 2 písm. a). 
 
(2) Podmínkou pro vydání pověření je 
 
a) podání písemné žádosti, 
 
b) prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo 
poskytovat, předložení dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu jejich 
dřívějších zaměstnání a dalších pracovních činností; prokazování odborné způsobilosti 
a předložení uvedeného seznamu se nevztahuje na osoby uvedené v § 49a odst. 5, 
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c) bezúhonnost  
 
1. všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, 
 
2. právnické osoby, která bude sociálně-právní ochranu poskytovat, 
 
d) zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany 
prokázané posudkem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, jde-li o pověření 
ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany uvedeného v § 39 odst. 1 písm. b) 
až d), 
 
e) vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována 
sociálně-právní ochrana, prokázané příslušným dokladem, 
 
f) potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany 
a provozování zařízení sociálně-právní ochrany; jde-li o zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, také potřebné personální zajištění péče o počet dětí, odpovídající 
maximálnímu povolenému počtu lůžek, 
 
g) předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává 
výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla 
hospodaření., 
 
h) společenská potřebnost zařízení sociálně-právní ochrany, jde-li o žádost o pověření ke 
zřízení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; společenská potřebnost se 
posuzuje na základě počtu dětí, které byly umístěny v takových zařízeních v posledních 
třech letech a počtu míst v existujících zařízeních, s přihlédnutím k dalším 
skutečnostem, jež mohou mít vliv na počet společensky potřebných míst; informaci 
o společenské potřebnosti poskytne krajský úřad na požádání i před podáním žádosti 
o vydání pověření. 
 
(3) Pro účely rozhodování o vydání pověření si krajský úřad nebo komise vyžádá vyjádření 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo 
bydliště, sídlo nebo sídlo organizační složky, a v případě, že žadatel vyvíjí činnost ve 
správním obvodu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než má trvalý pobyt 
nebo sídlo, vyžádá si také vyjádření tohoto obecního úřadu. Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností se vyjádří zejména k dosavadní činnosti žadatele. 
 
(4) Žádost o vydání pověření musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním řádem 
 
a) u právnické osoby doklad o zápisu do příslušného veřejného rejstříku podle zvláštních 
právních předpisů45), pokud je ve veřejném rejstříku zapsána, 
 
b) u fyzické osoby rodné číslo, 
 
c) rozsah poskytování sociálně-právní ochrany a podrobný popis činností, na které se žádá 
o vydání pověření; jde-li o žádost o vydání pověření ke zřízení zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, uvede žadatel maximální počet lůžek, jež mohou být 
v zařízení umístěny; tento počet nesmí být vyšší, než stanoví § 42 odst. 3, 
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d) místo výkonu sociálně-právní ochrany, 
 
e) jméno, příjmení a rodné číslo všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní 
ochranu poskytovat, 
 
f) výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých  
 
1. se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, 
 
2. má právnická osoba sídlo nebo v posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců vykonávala 
činnost nebo měla sídlo; 
 
tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce. 
 
(5) Pověření se vydá, prokáže-li žadatel, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 2. 
V případě, že žadatel žádá o vydání pověření ke zřízení a provozování zařízení sociálně-
právní ochrany, které má být zřízeno v obvodu jiného krajského úřadu, je krajský úřad 
povinen požádat o vydání závazného stanoviska podle odstavce 7 krajský úřad, v jehož 
obvodu má být zařízení zřízeno. V rozhodnutí o pověření se uvede rozsah poskytované 
sociálně-právní ochrany a místo, kde může být taková činnost vykonávána. Jde-li o 
rozhodnutí, kterým se osoba pověřuje ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní 
ochrany, s výjimkou výchovně rekreačních táborů pro děti, uvede se v rozhodnutí název a 
adresa sídla zařízení, pro které se pověření vydává. Jde-li o pověření, kterým se osoba 
pověřuje ke zřízení a provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, uvede 
se v rozhodnutí konkrétní doba, po kterou je pověření platné, a maximální počet lůžek, 
kterým bude zařízení disponovat. Dobu platnosti pověření prodlouží krajský úřad na 
žádost žadatele vždy alespoň o jeden rok, je-li dána společenská potřebnost zařízení dle 
§ 49 odst. 2 písm. h), a to i opakovaně. Počet lůžek, kterým bude zařízení disponovat, 
nesmí překročit počet dětí, které lze v zařízení umístit v souladu s ustanovením § 42 
odst. 3. 
 
(6) Krajský úřad nebo komise rozhoduje také o změně pověření k poskytování sociálně-právní 
ochrany, 
 
a) jestliže pověřená osoba chce vykonávat jinou činnost, než je činnost, na kterou jí bylo 
vydáno pověření, 
 
b) jestliže chce sociálně-právní ochranu vykonávat na jiném místě, než je uvedeno 
v rozhodnutí o vydání pověření., 
 
c) jestliže chce navýšit maximální povolený počet lůžek, kterými disponuje zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 
(7) V případě, že pověřená osoba chce zřídit nové zařízení sociálně-právní ochrany anebo jiné 
pracoviště téhož zařízení sociálně-právní ochrany v obvodu jiného krajského úřadu, rozhoduje 
krajský úřad o změně pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany na základě závazného stanoviska krajského úřadu, v jehož obvodu má být zařízení 
nebo pracoviště zřízeno. Závazné stanovisko krajského úřadu musí být odůvodněno zejména 
potřebami poskytování sociálně-právní ochrany v jednotlivých typech zařízení sociálně-
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právní ochrany na území kraje, s přihlédnutím k dalším zařízením určeným pro poskytování 
péče a pomoci dětem na území kraje. Na vydání pověření o rozšíření nebo změně vykonávání 
sociálně-právní ochrany se vztahují odstavce 2 až 4 obdobně. 
 
(8) Za bezúhonné se pro účely vydání pověření považují fyzická osoba a právnická osoba, 
které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin ani nebyly pravomocně 
odsouzeny pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností 
srovnatelných s činnostmi vykonávanými při poskytování sociálně-právní ochrany; je-li proti 
žadateli nebo fyzickým osobám, které jsou v žádosti o vydání pověření uvedeny jako fyzické 
osoby, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, vedeno trestní stíhání pro 
trestný čin uvedený v části věty před středníkem, řízení o vydání pověření se přeruší, a to až 
do doby vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení. Za účelem doložení 
bezúhonnosti si krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud je 
k rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a), vyžádá výpis 
z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu 
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
(9) Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu, pokud před započetím jejího 
výkonu uzavřela pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 
sociálně-právní ochrany. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou pověřená 
osoba sociálně-právní ochranu podle tohoto zákona poskytuje. Pověřená osoba je povinna do 
15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii orgánu, který pověření vydal. 
 
(10) Pověřená osoba je povinna 
 
a) oznámit orgánu, který rozhodl o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání 
pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od jejich vzniku, 
 
b) vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu 
odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který rozhodl o vydání 
pověření, 
 
c) vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně nebo 
jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, pokud výroční zprávu 
nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku orgánu, který 
rozhodl o vydání pověření; výroční zpráva může být zveřejněna v rozsahu a za podmínek 
stanovených v § 57 odst. 2, 
 
d) oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému orgánu 
sociálně-právní ochrany nejpozději 1 měsíc před započetím jeho konání. 
 
(11) Orgány, které vydaly pověření, jsou povinny sdělovat ministerstvu údaje o tom, kterým 
fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření vydáno, popřípadě kterým fyzickým nebo 
právnickým osobám bylo pověření odňato a z jakých důvodů. Tuto povinnost jsou orgány, 
které vydaly pověření, povinny splnit do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o vydání 
pověření nebo jeho odnětí. Ministerstvo vede na základě těchto údajů evidenci pověřených 
osob. Ministerstvo poskytuje pro účely rozhodování o pověření orgánům, které pověření 
vydávají, údaje z této evidence, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
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(12) Orgán, který rozhodl o vydání pověření, je oprávněn kontrolovat výkon sociálně-právní 
ochrany pověřenými osobami. Oprávnění kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany podle 
věty první má i krajský úřad, v jehož obvodu je místo sídla zařízení sociálně-právní ochrany 
nebo v jehož obvodu vykonává pověřená osoba činnost související se sociálně-právní 
ochranou. Tento krajský úřad je povinen sdělit skutečnosti zjištěné při kontrole krajskému 
úřadu, který je příslušný k vydání pověření. 
 

45) Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, zákon 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 
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