
 
 

III. 

 

Odůvodnění  

 

A. Obecná část 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydalo vyhlášku  

č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy 

ve školských zařízeních, na základě zmocnění v § 41 zákona 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 pozdějších předpisů. 

Navrhovaná změna vyhlášky upravuje stav, kdy se mění územní obvody Diagnostického 

ústavu Praha 4-Hodkovičky, Praha 2 a Ostrava, a to změnou působnosti pro správní obvod 

obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto. Současně se terminologicky sjednocuje pojem 

„diagnostický ústav“ zrušením dodatku „pro mládež“ v případě Diagnostického ústavu  

Praha 4- Hodkovičky.  

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

1. Důvod předložení 

1. 1  Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností 

 

Předkládaná změna má za účel upravit působnost diagnostických ústavů pro správní obvod 

obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto. Navrhovaná změna napraví současný stav, kdy 

vyhláška nestanoví územní působnost pro tento správní obvod obce s rozšířenou působností 

pro dívky po ukončení povinné školní docházky vložením do působnosti Diagnostického 

ústavu Praha 4-Hodkovičky. Současně se upravuje územní působnost tohoto správního 

obvodu pro chlapce po ukončení povinné školní docházky vyjmutím z působnosti 

Diagnostického ústavu Ostrava a vložením do působnosti Diagnostického ústavu Praha 2. 

Terminologicky se sjednocuje pojem „diagnostický ústav“ zrušením dodatku „pro mládež“ 

v případě Diagnostického ústavu Praha 4- Hodkovičky. 

 

1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

Podle ustanovení nově přijatých zákonů (zákon č. 333/2012 Sb., kterým se mění zákon  

č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních  

a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů; zákon  

č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve 

znění pozdějších předpisů; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) se ústavní péče stává pro 

dítě až poslední možnou variantou po vyčerpání všech opatření, spočívajících především 

v ponechání dítěte v jeho rodinném nebo náhradním rodinném prostředí za poskytování 

podpůrných opatření, zakládajících se především na pomoci sociální, psychologické  

a speciálně pedagogické. Tato pomoc je poskytována nejen dítěti, ale i jeho rodinným 

příslušníkům a dalším osobám, které se podílejí na jeho výchově i vzdělávání. 

Diagnostické ústavy mají podle § 5 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb. plnit vůči zařízením 

v rámci jejich územního obvodu úkoly koordinační a organizační, směřující k prohloubení  

a sjednocení odborných postupů a k ověřování jejich účelnosti. Podle § 10 odst. 1 zákona se 

diagnostické ústavy mohou členit podle pohlaví nebo věku dítěte. 
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1.3 Identifikace dotčených subjektů 

Adresáty navrhovaného právního předpisu jsou školská zařízení pro výkon ústavní  

a ochranné výchovy všech zřizovatelů. 

 

1. 4 Popis cílového stavu 

 

Změna umožní efektivní využití služeb, aniž by měla vliv na výši nároků na státní rozpočet  

a ostatní veřejné rozpočty.  

Vypuštění termínu „pro mládež“ je pouze změnou technickou. 

 

1. 5 Zhodnocení rizika 

 

V případě, že nebude vyhláška novelizována, nemá pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností Vysoké Mýto pro dívky po ukončení povinné školní docházky územní působnost 

žádný diagnostický ústav. 

Vypuštění termínu „pro mládež“ je pouze změnou technickou. 

 

2. Návrh variant řešení 

2. 1. Varianta I  
 

Přijetí navrhované právní úpravy. Jejím přijetím bude napraven stav, kdy se stanoví územní 

působnost Diagnostického ústavu v Praze 4-Hodkovičky rozšířením o chybějící územní 

působnost správního obvodu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto. Současně je o tento 

obvod rozšířena působnost Diagnostického ústavu Praha 2 z důvodu lepší dostupnosti. 

Vypuštění termínu „pro mládež“ je pouze změnou technickou. 

2. 2. Varianta II (nulová varianta) 

 

Tato varianta předpokládá ponechání současného stavu beze změn. Pro správní obvod obce 

s rozšířenou působností Vysoké Mýto nebude určen diagnostický ústav, do jehož spádové 

působnosti by spadal, a to pro dívky po ukončení povinné školní docházky. 

V § 14 jsou ve všech případech uváděny „diagnostické ústavy“ bez jejich specifikace, pouze 

v případě Diagnostického ústavu Praha 4- Hodkovičky je uváděn dodatek „pro mládež“. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3. 1. Identifikace nákladů a přínosů 

 

Realizace variant I a II nezakládá nárok na poskytnutí finančních prostředků ze státního 

rozpočtu. 

 

3. 2. Náklady 

 

Realizace varianty I umožní Diagnostickému ústavu v Praze 4-Hodkovičky plnit organizační  

a koordinační úkoly vůči zařízením v daném územním obvodu v souladu s § 5 odst. 2 zákona  

č. 109/2002 Sb. 

Realizace varianty II bude v rozporu s § 41 odst. 1 písm. a), který uvádí, že ministerstvo 

stanoví vyhláškou územní obvody diagnostických ústavů. Vzhledem k tomu, že Diagnostický 

ústav v Praze 4-Hodkovičky v současné době přijímá dívky ze správního obvodu obce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XDA4FTR)



 
 

s rozšířenou působností Vysoké Mýto a koordinuje postupy zařízení v tomto obvodu, nejsou 

ustanovení současné vyhlášky správná. 

Vypuštění termínu „pro mládež“ je pouze změnou technickou. 

3. 3. Přínosy 

 

Přínosem je zpřesnění podmínek pro plnění koordinačních a organizačních úkolů, 

spočívajících v prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci 

územního obvodu diagnostického ústavu, v umísťování dětí do zařízení a v přípravě vyjádření 

pro soud ohledně určení zařízení, do kterého má být dítě umístěno. 

 

3. 4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 

Vzhledem k tomu, že jde o nápravu právního stavu, z navrhovaných variant jednoznačně 

vyplývá doporučení realizace varianty I. 

 

4. Návrh řešení 

 

Přijetí navrhované právní úpravy – varianta I. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

Za implementaci právního předpisu zodpovídá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

a školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Ministerstvo ve spolupráci s dotčenými subjekty bude účinnost právního předpisu průběžně 

vyhodnocovat. 

 

7. Konzultace a zdroje dat  

Návrh vyhlášky byl konzultován s dotčenými diagnostickými ústavy (Praha 2, Praha 4-

Hodkovičky, Ostrava). 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Kontakt na osobu, která provedla hodnocení podle RIA 

Mgr. Michaela Hejná 

Odbor dalšího vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT 

Telefon: 234 811 425 

e-mail: michaela.hejna@msmt.cz 

 

Soulad se zákonem č. 109/2002 Sb., včetně zákonného zmocnění, a s předpisy Evropské 

unie 

 

Návrh upravuje územní obvody diagnostických ústavů, a to způsobem používaným již 

v dosavadním znění vyhlášky č. 438/2006 Sb. Je proto v souladu se zákonným zmocněním  

v § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb. Současně sjednocuje terminologii používanou 

pro „diagnostický ústav“ bez dalších přívlastků. 
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Návrh nezapracovává do českého právního řádu předpisy Evropské unie a není s nimi 

v rozporu.  

Na upravovanou oblast se nevztahuje judikatura soudních orgánů Evropské unie. 

 

Účinnost změny 

Vzhledem k potřebě nápravy právního stavu – úprava územních obvodů pro rozhodování  

o umísťování dětí - je nutné stanovit účinnost novely co nejdříve, tedy k 1. červenci 2015. 

 

B. Zvláštní část 

 

K bodu 1 

Pro účely stanovení příslušného diagnostického ústavu pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností Vysoké Mýto pro dívky po ukončení povinné školní docházky je nezbytné upravit 

územní působnost tak, že územní působnost Diagnostického ústavu v Praze 4-Hodkovičky  

a v Praze 2 bude rozšířena o tento správní obvod obce s rozšířenou působností. 

 

K bodu 2 

Vypuštění termínu „pro mládež“ je pouze změnou technickou. 

 

K bodu 3 

Převedením správního obvodu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto do působnosti 

Diagnostického ústavu Praha 4-Hodkovičky a Praha 2 se tento obvod vyjímá z působnosti 

Diagnostického ústavu Ostrava. 
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