
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

559. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 28. schůze, konané dne 19. října 2016 

 
k návrhu senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších 
senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 297/ - 2. čtení 
 
Senát 
 
 
I. schvaluje návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění přijatých 
pozměňovacích návrhů, jako senátní návrh zákona;  

 
II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již 

v prvém čtení; 
 
III. pověřuje:  
 

1. předsedu Senátu, aby zajistil úpravu důvodové zprávy k návrhu zákona v 
souladu s jeho schváleným zněním a postoupil návrh zákona Poslanecké sněmovně 
k dalšímu ústavnímu projednání;  
 
2. senátora Zdeňka Papouška a senátora Jiřího Voseckého, aby návrh zákona 
odůvodnili v Poslanecké sněmovně. 

 
 
 
 

Milan Štěch  v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Zdeněk Papoušek  v. r. 
ověřovatel Senátu 
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ZÁKON 

ze dne ...... 2016, 

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

 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Čl. I 
 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., 
zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona 
č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona 
č. 305/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 
č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 
č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 42g odst. 1 se za slova „nárok na státní příspěvek“ vkládají slova „za lůžko a státní 

příspěvek“. 
 

2.  V § 42g odst. 1 se za větu první vkládá věta „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.“. 
 

3. V § 42g odst. 2 se za slovo „dítě“ vkládají slova „nebo lůžko“. 
 

4. V § 42g se za odstavec 2 vkládá odstavec 3, který zní:  
 
„(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 podle § 49 odst. 5.“. 

 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 
 

5. V § 42g odst. 4 se v úvodní části ustanovení za slovo „příspěvek“ vkládají slova „za pobyt 
a péči“. 
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6. V § 42g odst. 4 písmeno a) zní:  
 
„a) náleží měsíčně za každé dítě ve výši: 
1. 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let, 
2. 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let, 
3. 6 350 Kč pro dítě ve věku nad 12 let,“. 

 
7. V § 42g odst. 5 se v úvodní části ustanovení za slovo „příspěvek“ vkládají slova „za pobyt 

a péči“. 
 

8. V § 42g odst. 5 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a za slova „státní příspěvek“ se 
vkládají slova „za pobyt a péči“. 
 

9. V § 42g odst. 6 se za slovo „příspěvku“ vkládají slova „za pobyt a péči“.  
 

10. V § 42l odst. 3 písm. c) se slovo „umístěny“ nahrazuje slovy „umístěna lůžka, která 
zakládají nárok na státní příspěvek za lůžko, nebo“ a na konci textu písmene c) se doplňují 
slova „za pobyt a péči“. 
 

11. V § 42l odst. 3 písm. e) se za slovo „příspěvek“ vkládají slova „za pobyt a péči“. 
 

12. V § 42l odst. 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), 
které zní:  
 
„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.“. 

 
13. V § 42l odst. 4 se slova „z důvodu pobytu a péče o děti ve více zařízeních“ nahrazují 

slovy „za více zařízení“ a slova „c), e) a f)“ se nahrazují slovy „c), e), f) a g)“. 
 

14. V § 42n odst. 1 se slova „došlo ke změně počtu dětí, délce“ nahrazují slovy „došlo ke 
změně počtu lůžek, dětí, délky“. 
 

15. V § 42n odst. 2 se za slovo „počtu“ vkládá slovo „lůžek,“ a za text „písm. e)“ se vkládají 
slova „a g)“. 
 

16. V § 49 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „; jde-li o zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, také potřebné personální zajištění péče o počet dětí, 
odpovídající maximálnímu počtu lůžek, jež mohou být v zařízení umístěna podle odstavce 
4 písm. c)“. 
 

17. V § 49 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), 
které zní:  
 
„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 
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mít vliv na počet společensky potřebných míst; informaci o společenské potřebnosti 
poskytne krajský úřad na požádání i před podáním žádosti o vydání pověření.“. 
 

18. V § 49 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „; 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 umístěna; tento počet nesmí být vyšší 
než počet dětí stanovený v § 42 odst. 3“. 
 

19. V § 49 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „písm. a) až g), a je-li splněna 
podmínka uvedená v odstavci 2 písm. h)“ a na konci odstavce 5 se doplňují věty „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 podle odstavce 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.“. 
 

20. V § 49 odst. 6 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), 
které zní: 
 
„c) jestliže chce navýšit maximální povolený počet lůžek, kterými disponuje zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc.“. 

 
Čl. II 

 
Přechodná ustanovení 

 
1. Pro účely ustanovení § 49 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se má za to, že pověření zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona bylo 
uděleno pro maximální povolený počet 28 lůžek.  
 

2. Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí 
podle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 
 

3. Platnost pověření pro zřízení a provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, které bylo vydáno podle ustanovení § 49 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, končí uplynutím jednoho roku ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zánikem pověření pro zřízení a provozování zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc zůstává nedotčeno pověření pro výkon jiných 
činností podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. 

 
Čl. III 

 
Účinnost 

 
      Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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