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    X. 

Vypořádání zásadních připomínek k materiálu s názvem:                                      
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 20. prosince 2019 s termínem sdělení 

stanovisek 23. ledna 2020. Vyhodnocení připomínek je uvedeno v následující tabulce: 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

§ 42 odst. 2 

písm. b) 
Ministerstvo 
zdravotnictví 

K novelizačnímu bodu 23 
§ 42 odst. 2 písm. b) 
Požadujeme slova „poskytnutí stravy“ nahradit slovy „poskytnutí 

stravování“.   
Odůvodnění 
Termín „poskytnutí stravování“ je věcně správnější, než v návrhu novely 

užitý termín „poskytnutí stravy“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno 
„Poskytnutí stravy“ je definováno jako základní 

činností u všech druhů služeb i podle zákona o 

soc. službách (§ 35 odst. 1 písm. c/ a souv. zák. č. 

108/2006 Sb.). Terminologie sociálních předpisů 

musí být shodná. 
 
Vypořádáno na VP dne 3. 2. 2020. 

§ 49b 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K novelizačnímu bodu 76 
§ 49b 
Požadujeme doplnit větu: „Tímto ustanovením není dotčen výkon 

kontroly prováděný podle zákona o ochraně veřejného zdraví.“. 
Odůvodnění 
K provedení kontroly v zařízení sociálně-právní ochrany dětí podle § 39 odst. 

1 písm. b) až d) je zmocněn zákonem  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany veřejného 

zdraví.    
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak. 
§ 49b odst. 1 bude znít: „Krajský úřad, který 

rozhodl o vydání pověření, nebo 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 (dále jen „kontrolní orgán“) 

kontroluje plnění podmínek stanovených pro 

vydání pověření v § 49 odst. 2, 4 a 10 písm. a), c) 

a d). Tím není dotčen výkon kontroly prováděný 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví.“ 
S tím související ust. § 50a bude znít: Inspekci 
poskytování sociálně-právní ochrany provádí u 

pověřených osob krajská pobočka Úřadu 

práceministerstvo. Předmětem inspekce je 

kvalita poskytování sociálně-právní ochrany 

stanovená standardy kvality sociálně-právní 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 
ochrany a plnění povinností pověřených osob 

stanovených v § 8, § 9 a § 49 odst. 9 a 10 písm. 

b). Pro postup při této inspekci platí obdobně 

ustanovení zákona o sociálních službách 65) o 

postupu při provádění inspekce sociálních služeb. 

Vypořádáno na VP dne 3. 2. 2020. 

Nad rámec Ministerstvo 
zdravotnictví 

Nad rámec  
Požadujeme vložit nový novelizační bod, který bude znít:  
„V § 49 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova  
„; v případě, že má zařízení více pracovišť, prokazuje zajištění 

hygienických podmínek pro každé pracoviště samostatným 

posudkem“.“. 
Odůvodnění  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Vypořádáno na VP dne 3. 2. 2020. 

Ekonomic
ké dopady 

Ministerstvo 
školství, 

mládeže a 

tělovýchoy 

K Ekonomickým dopadům návrhu: Návrh neobsahuje zhodnocení 

finanční náročnosti a výši nárůstu rozpočtu na nově zřizovanou dávku – 
zaopatřovací příspěvek. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

jsou dle našeho názoru předloženy naprosto nedostatečně a vágně, není jasné 

jak, z jakých prostředků a v jakém objemu dojde k přerozdělení prostředků 

státního rozpočtu. V celém materiálu není uvedeno, ze které kapitoly státního 

rozpočtu budou přerozděleny finanční prostředky na zvýšení dávky 

měsíčního zaopatřovacího příspěvku pro zletilé po ukončení pěstounské 

péče, ani v jaké výši se předpokládá nárůst prostředků pro tyto osoby. 
Zásadně nelze souhlasit s tvrzením uvedeným v Důvodové zprávě, že 

celkový dopad na státní rozpočet bude neutrální, a to vzhledem k tomu, že 

nelze odhadnout, zda a kolik vůbec dětí bude umístěno do náhradní rodinné 

péče a péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na úkor dětí 

umístěných do tzv. „ústavních“ zařízení, kde je péče dražší. Kromě toho 

uváděné přerozdělení prostředků státního rozpočtu, které jsou alokovány do 

systému zaopatření mladých dospělých, nelze v případě ukončení ústavní 

výchovy vyčíslit, protože nelze stanovit, o kolik osob se ve kterém roce bude 

jednat. 
Dále také není uvedeno, v jaké výši dojde k ročnímu nárůstu na vyplacení 

jednorázového příspěvku při ukončení pěstounské péče a ústavní výchovy ve 

Akceptováno-vysvětleno 
Bude lépe upraveno v DZ a RIA. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

výši 25 tis. Kč pro oprávněné osoby, které nejsou nezaopatřenou osobou. 

V souvislosti s touto nově zavedenou jednorázovou sociální dávkou 

upozorňujeme na duplicitu pomoci těmto osobám, jelikož v zákoně č. 

109/2002 Sb. zůstalo ustanovení o věcné nebo peněžité pomoci při ukončení 

ústavní a ochranné výchovy zletilostí, a to v maximální výši 25 tis. Kč, 

stanovené nařízením vlády č. 460/2013 Sb. Z této úpravy vyplývá, že zletilé 

osobě po ukončení ústavní výchovy bude tato dávka vyplacena dvakrát, a to 

jednou ve výši 25 tis. Kč jako peněžitý příspěvek a jednou ve výši  
25 tis. Kč jako hmotná pomoc. Požadujeme materiál doplnit a přepracovat se 

zohledněním výše uvedeného.  
 
Zásadní připomínka 

K Závěreč

né zprávě 

(RIA): 

MŠMT K Závěrečné zprávě (RIA): Máme za to, že zavedením zaopatřovacího 

příspěvku, jak jednorázového, tak opakovaného měsíčního, je zasahováno do 

působnosti MŠMT, aniž by byly dané zásahy řádně vysvětleny a projednány. 

Jednak se jedná o plánovaný zásah do kapitoly MŠMT, který zásadně 

odmítáme. Financování prostřednictvím normativu, který je několikrát 

v přiloženém materiálu zmíněn, přichází v současnosti v úvahu pouze u 

dětských domovů, které zřizuje kraj nebo obec, nebo jsou zřizovány 

soukromými či církevními zřizovateli. U školských zařízení zřizovaných 

MŠMT, které představují nemalou část školských zařízení pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy, však financování neprobíhá 

prostřednictvím normativů.  
Je potřeba si uvědomit, že částka, která je z rozpočtu poskytována na jednu 

nezaopatřenou osobu ve školském zařízení, převyšuje částku zaopatřovacího 

příspěvku. Tato skutečnost vyplývá i z dat uvedených v přiloženém 

materiálu, avšak nijak se s daným problémem MPSV nevypořádalo. Jak už 

jsme naznačili v naší zásadní připomínce k ekonomickým dopadům návrhu, 

není nám jasné, zda by nadbytečné náklady byly hrazeny z kapitoly MPSV, 

což připadá jako jediné logické řešení, neboť je proklamován neutrální dopad 

na státní rozpočet. Vzhledem k absenci odůvodnění je nutné konstatovat, že 

návrh postrádá koncepčnost. S ohledem na vše výše uvedené požadujeme 

materiál doplnit a přepracovat se zohledněním výše uvedeného. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
V roce 2019 proběhly schůzky na náměstskovské 

úrovni MPSV-MŠMT, kde zavedení 

zaopatřovacího příspěvku bylo diskutováno.  
 
Opatření bude upraveno tak, aby se opakovaný 

zaopatřovací příspěvěk poskytoval pouze 

v případě opuštění institucionální péče / 

školského zařízení a splnění požadavků. Nebude 

se tedy týkat mladých dospělých, kteří si 

dobrovolně prodlouží z důvodu studia pobyt 

v ústavním zařízení, teré jim poskytuje plné 

přímé zaopatření. 
 
Co se týče jednorázového zaopatřovacího 

příspěvku, navrhujeme uchování podoby 

současného návrhu s tím, že bude nárok na 

příspěvěk ve výši 25 tis. Kč po skončení 

nezaopařenosti (nemusí korespondovat s dobou 
opuštění ústavního zařízení) V případě gesce 

MŠMTse tedy nic nemění, nebude zasahováno 

do zákona č. 109/2002 Sb. 
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Obecně 

k materiál

u, zejména 

k čl. I bodu 

79 

MŠMT Obecně k materiálu, zejména k čl. I bodu 79. [§ 50b]: Považujeme výčet 

oprávněných osob v navrhovaném § 50b za diskriminační a nesystémový. 

Jestliže má být nově zaváděná sociální dávka (zaopatřovací příspěvek) 
poskytována osobám ke zmírnění jejich nepříznivé sociální situace, nelze 

souhlasit s tím, že se vždy bude jednat výhradně o osoby po zániku péče 

nahrazující péči rodičů. Neuvažuje se o tom, že existuje množina těch, kteří 

sice některou z forem náhradní péče neprošli, ale jejich sociální podmínky 

jsou na stejné nebo i horší úrovni než těch, kteří se z pěstounské péče nebo 

ústavní výchovy vracejí do svého původního prostředí.  
Jestliže má zaopatřovací příspěvek plnit funkci motivační, tedy aby se mladí 

lidé vzdělávali a své vzdělávání dokončili, a byli pak uplatnitelní v běžném 

životě i na trhu práce, mělo by být v zájmu společnosti tyto motivační 

podmínky poskytnout všem těm, kteří mají zájem se vzdělávat, ale jejich 

sociální a ekonomické podmínky jim to neumožňují. Sociální dávka pro 

nezaopatřenou zletilou osobu by měla být dostupná všem, kteří splňují 

podmínky nezaopatřenosti podle zákona o státní sociální podpoře. 
Nesystémové a v rozporu s právními předpisy je začlenění všech zletilých po 

ukončení ústavní výchovy do oprávněných osob z hlediska zaopatřovacího 

příspěvku. Zákon č. 109/2002 Sb. ve svých ustanoveních řeší další možnost 

setrvání zletilé nezaopatřené osoby v zařízení, a k jejich pobytu a dalšímu 

vzdělávání jim poskytuje podmínky stejné jako před dosažením zletilosti, tak 

jako v běžné funkční rodině.  
Upozorňujeme, že dle předkládaného návrhu by zletilé nezaopatřené osoby, 

které uzavřely smlouvu se zařízením, byly v jeho plném přímém zaopatření, 

požívaly všech „výhod“ – zajištění stravování, ubytování, úhrady všech 

potřeb, kapesného, a k tomu pobíraly „sociální kapesné“ ve výši 15 tis. Kč. 

Domněnka, že z této částky si mladí dospělí budou hradit náklady spojené s 

jejich pobytem v zařízení, je naprosto mylná. Naráží na ustanovení jiných 

právních předpisů, kde sociální dávky jsou příjmem klienta, který se v 
souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. podílí na úhradě příspěvku na péči 

stanoveným nařízením vlády č. 460/2013 Sb. Nelze tedy smlouvou upravovat 

výši příspěvku na úhradu péče, který by navíc v jednotlivých zařízeních podle 

různých podmínek nebyl jednotný. Kromě toho lze usuzovat, že by tento 

postup byl demotivující pro zařízení, pro která by bylo uzavírání 

(nevýhodných) smluv bylo krajně neekonomické. V žádném ustanovení není 

Vysvětleno. 
Zákon č. 359/1999 Sb. se zaměřuje na 

poskytování pomoci a ochrany dětem 

z nefunkčních rodin, jejichž vývoj je nebo nebo 

může být nepřiměřeně narušen nebo ohrožen, 

příčemž mezi tyto děti se řadí rovněž dětí 

vyrůstající v náhradní rodinné nebo 

institucionální péči. Proto je zaopatřovací 

příspěvek zacílen na tyto děti po jejich odchodu 

z náhradní péče. Pomoc ostatním skupinám 

nezaopatřených dětí nenáleží do úpravy zákona č. 

359/1999 Sb., ale jiných předpisů sociálního 

zabezpečení. 
 
Nárok na zaopatřovací příspěvek nebude mít 

zletilá osoba, které je poskytováno plné přímé 

zaopatření ústavním zařízením – viz výše. 
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také zmíněna a zohledněna vyživovací povinnost rodičů zletilých 

nezaopatřených osob, která zletilostí jejich potomků nezaniká. 
Z hlediska oprávněnosti osob, které by měly být příjemci zaopatřovacího 

příspěvku, lze souhlasit s tím, že by mělo jít o sociální dávku v případě, že se 

dítě připravuje na budoucí povolání, a to při posouzení jeho sociálních a 

ekonomických podmínek podle náročnosti studia (dojíždění, ubytování, 

úhrada studia a pomůcek apod.), a to bez rozdílu, tedy pro všechny děti 

po ukončení povinné školní docházky připravující se na budoucí povolání. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sociální dávku, měla by se tedy navrhovaná 

úprava přesunout do zákona o státní sociální podpoře a v případě, že by se 

však mělo jednat pouze o osoby zletilé po ukončení pěstounské péče a ústavní 
výchovy, pak jen o ty, které nezůstávají na smlouvu o dobrovolném pobytu 

v zařízení. 
Navrhovaný jednorázový příspěvek při ukončení ústavní výchovy 

nezohledňuje možnost získání věcné pomoci podle zákona č. 109/2002 Sb. a 
nařízením vlády č. 460/2013 Sb. a je také zcela opomenuta možnost, že 

ústavní zařízení opouští i mladý zletilý, kterému byla uložena ochranná 

výchova. Podle zákona č. 109/2002 Sb. tato osoba pobývala ve školském 

zařízení, nebyla pravomocně odsouzena k trestu odnětí svobody, a podle § 2 

odst. 6 zákona č. 109/2002 Sb. může uzavřít smlouvu o dobrovolném pobytu 

v zařízení, popř. může jít o osobu, které byla prodloužena ochranná výchova 

do 19 let. Lze konstatovat, že takových osob zřejmě nebude mnoho, ale nelze 

zásadně souhlasit s jejich diskriminací a vyloučením z okruhu oprávněných 

osob. 
Dalším konkrétním příkladem uvedených nesrovnalostí může být 

navrhovaný § 50b odst. 1 písm. a), kde nám z předkládaného materiálu ani 

z Důvodové zprávy není zřejmé, proč by měla být omezující podmínka 

nařízené ústavní výchovy po dobu nejméně 18 měsíců. Návrh také nepočítá 

se skutečností, že dítě může být v zařízení primárně umístěno na základě 

předběžného opatření, které by, se podle navrhovaného legislativního textu, 

do požadované minimální doby nezapočítávalo, jelikož se nejedná o nařízení 

ústavní výchovy. Zmíněný dopad návrhu je třeba považovat za značně 

diskriminační. Navrhovaná úprava dále také naráží na skutečnost, že dle 

zákona č. 109/2002 Sb. smlouvu se zařízením může uzavřít i nezaopatřená 

osoba, která je v zařízení kratší dobu, než 18 měsíců. Není nijak uvedeno, jak 

by se mělo postupovat při financování pobytu těchto osob.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

6 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

S ohledem na vše výše uvedené požadujeme materiál přepracovat a výše 

uvedené v novém návrhu zohlednit. 
 
Zásadní připomínka 

K čl. I bod 

26. 
MŠMT K čl. I bod 26. [k § 42ab odst. 3]: Vzhledem k tomu, že v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc může být vykonáváno výchovné i předběžné 

opatření a ústavní výchova, není žádný důvod pro zákaz jeho zřízení v 

budově nebo areálu školského nebo zdravotnického zařízení. Tímto 

navrhovaným zákazem je zásadním způsobem zasahováno do 

zřizovatelských práv zejména krajských úřadů, které by byly tímto omezeny 

v možnosti využívání jejich majetku (volných kapacit objektu). Požadujeme 

předmětné ustanovení odstranit. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Pro stávající zařízení budou platná současná 

pravidla co do kapacity, tak umístění. 
Na základě připomínek jiných připomínkových 

míst bude ukotven pro zařízení nově vzniklá po 

účinnosti novely požadavek na snížení počtu na 

max. 20 dětí a omezení umístění při ústavních 

zařízení. 
 

K čl. IV MŠMT K čl. IV [změna zákona č. 109/2002 Sb.]: Zásadně nesouhlasíme 

s navrhovanými změnami zákona, protože nejsou věcně správné 

a systémové. Dle našeho názoru tyto změny také nesouvisí s nově 

navrhovanými ustanoveními zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Současně nejsou navrhované změny v Důvodové zprávě odůvodněné, a proto 

nelze zjistit, co předkladatele k těmto změnám vedlo. Požadujeme tedy 

navrhovaný článek z materiálu zcela odstranit a níže uvádíme pouze některé 

konkrétní důvody k jeho novelizačním bodům. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Do zákona č. 109/2002 Sb. nebude vůbec 

zasahováno. 
 

K čl. IV 

bod 1. 
MŠMT K čl. IV bod 1. [k § 2 odst. 6]: S navrženým doplněním věty nelze souhlasit, 

neboť zákon č. 109/2002 Sb. nepoužívá termín „ústavní zařízení“, který je 

v předmětné větě uveden. Dále také předmětná věta odkazuje na ustanovení 

§ 50b odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kde však v rozporu 
s navrhovaným zněním není uvedena výše zaopatřovacího příspěvku. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. Od úpravy upuštěno. 

K čl. IV 

bod 2. 
MŠMT K čl. IV bod 2. [k § 32 odst. 2]: Zásadně nesouhlasíme se zrušením 

předmětného ustanovení, neboť osobní dar náleží každému dítěti v 

umístěnému v zařízení, pokud je mu poskytováno plné přímé zaopatření. 

Toto ustanovení dává možnost pozitivně působit na dítě formou 

jednorázového peněžitého příspěvku, který je dítěti darován k narozeninám, 

k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem. Skutečnost, 

Akceptováno jinak. Od úpravy upuštěno. 
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že je dítě za úspěchy odměňování formou peněžitého daru, je obvyklá i v 

běžných rodinách, proto se máme za to, že má své místo i ve školských 

zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Nehledě na to, že 

zrušení tohoto ustanovení nebylo nijak odůvodněno. 
Zásadní připomínka 

K čl. I bod 

79. 
MŠMT K čl. I bod 79. [§ 50c]: Individuální plán mladého dospělého má dle návrhu 

vypracovávat obecní úřad obce s rozšířenou působností ve spolupráci mimo 

jiné s krajskou pobočnou Úřadu práce. Návrh počítá s pravidelnou aktualizací 

tohoto plánu. Vzhledem k tomu, že Závěrečná zpráva (RIA) na str. 34 počítá 

s tím, že dávku bude pobírat přibližně 3800 osob, chybí v materiálu také 

zhodnocení toho, zda bude v mezích personálních možné zajistit řádné 

zpracování individuálního plánu a jeho následnou pravidelnou aktualizaci. 
Doporučujeme materiál doplnit o skutečnost, zda je v současné době v 

možnostech obecních úřadů s rozšířenou působností a krajských poboček 

Úřadu práce zajistit zpracování individuálního plánu a jeho pravidelnou 
aktualizaci. 

Akceptováno. 

K čl. I 

bodu 6 – k 
§ 16b odst. 

1 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 6 – k § 16b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.:  
Nepovažujeme za vhodné, aby bylo bez dalšího stanoveno, že žádost, o které 

má ve správním řízení rozhodovat obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

může podávat dítě, přičemž dítětem se podle § 2 odst. 1 rozumí nezletilá 

osoba. Není nijak zohledněno, že se jedná o osobu, která (nebyla-li jí 

svéprávnost přiznána) není plně svéprávná, jejím jménem tedy jedná zákonný 

zástupce. Navrhujeme tuto skutečnost v navrhovaném § 16b zohlednit. 
Upozorňujeme, že v § 42a odst. 2 je situace, kdy není dítě způsobilé 

k určitému právnímu jednání (uzavření smlouvy o ochraně a pomoci), 

upravena. Domníváme se tedy, že obdobné řešení by mohlo být vztaženo i na 

podávání žádostí dle §16b. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno, vysvětleno. 
V ustanovení § 16b odst. 1 budou slova „rodičem 

dítěte, jinou osobou odpovědnou za výchovu 

dítěte“ nahrazena slovy „osobou oprávněnou k 

zastupování dítěte“. 
Účelem § 42a odst. 2 není úprava 

(ne)způsobilosti nezletilého uzavřít smlouvu, ale 

stanovení podmínky pro situaci, kdy smlouvu 

může uzavřít ORP jako veřejný poručník. Otázky 

smluvní způsobilosti zákon 359 neupravuje a 

neřeší, ty vyplývají z občanského zákoníku. Z 

toho pak vyplývá i způsobilost procesní podle § 

29 odst. 1 spr. řádu [Každý je způsobilý činit v 

řízení úkony samostatně (dále jen "procesní 

způsobilost") v tom rozsahu, v jakém mu zákon 

přiznává svéprávnost]. Z praktického hlediska 

bude žádost nejčastěji podávat jménem osoby 

provozující ZDVOP její příslušný zástupce. 
Účastníky řízení o vydání souhlasu budou pouze 

dítě a provozovatel zařízení pro děti vyžadující 
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okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o poskytování 

ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc uzavře samo dítě bez 

zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet tak, 

že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování v 

řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 
provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 
nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. V 

řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
 
MV: Akceptováno. 

K čl. I 

bodu 6 – k 
§ 16b odst. 
4 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 6 – k § 16b odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb.: 
V navrhovaném ustanovení se uvádí, že změní-li se po vydání příslušného 

souhlasu podstatné okolnosti pro jeho vydání, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností může zahájit z moci úřední řízení o zrušení souhlasu. Domníváme 

se, že by měla být stanovena jednoznačná kritéria, kdy k takovému kroku 

(nejen zahájení řízení, nýbrž především samotnému zrušení souhlasu) bude 

moci obecní úřad obce s rozšířenou působností přistoupit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
Ustanovení § 16b odst. 4 bude upřesněno a 

doplněno následujícím způsobem: 
„Změní-li se po vydání souhlasu podle odstavce 

1 podstatným způsobem okolnosti rozhodné pro 

jedho vydání, zejména poměry na straně dítěte, 

rodičů nebo jiných osob odpovědných za 

výchovu, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností může z moci úřední zahájit řízení o 

zrušení souhlasu. V tomto řízení posoudí, zda 
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trvá důvod pro poskytování ochrany a pomoci 

dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc podle § 42 odst. 1.“. 
 
MV: Akceptováno. 

K čl. I 

bodu 17 – k 
§ 35 odst. 2 

písm. b) 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 17 – k § 35 odst. 2 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Zvolenou formulaci „pokud se v cizině nachází zájem“ 

nepovažujeme za vhodnou. Zájem je abstraktní pojem bez jasného vymezení. 

Domníváme se proto, že by nedošlo  
k odstranění nejasností, jak uvádí předkladatel, naopak by mohly vnikat 
značné výkladové problémy. Navrhujeme proto ustanovení přepracovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno jinak. 
Předmětné ustanovení bude upraveno v souladu 
s připomínkou Ministerstva spravedlnosti 

následovně: 
„vykonává funkci opatrovníka v řízeních se 

vztahem k cizině“. 
 
MV: Akceptováno. 

K čl. I 

bodu 21 – k 
§ 39 odst. 2 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 21 – k § 39 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.:  
 Dle navrhovaného ustanovení se zřizovatelem zařízení sociálně-
právní ochrany rozumí fyzická nebo právnická osoba, která toto zařízení na 

základě pověření provozuje. Nabízí se tedy otázka, zda je důvodné rozlišovat 

osobu zřizovatele a osobu provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, jak se děje již v platném znění zákona (§ 59a a § 59g), i v jeho nově 

navrhovaném znění (§ 42a odst. 5 a § 64 odst. 2). Uvedené je důležité rovněž 

pro vymezení subjektů, které budou účastníky řízení o udělení souhlasu 
s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc  
(§ 16b ve spojení s § 64 odst. 2). Je tedy třeba výše uvedené vyjasnit, 

popřípadě v návaznosti na to text zákona upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
V ustanoveních § 16b, § 39 odst. 2, § 59a, § 59g 

a § 64 odst. 2 bude sjednocena terminologie, 

přičemž bude shodně používáno spojení „osoba 

provozující zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc.“. 
 
MV: Akceptováno. 

K čl. I 

bodu 25 – k 
§ 42a 

Ministerstvo 
vnitra 

 
K čl. I bodu 25 – k § 42a zákona č. 359/1999 Sb.:  

1. Navrhujeme, aby byl text zákona doplněn o výčet subjektů 

oprávněných k uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci, 
dále aby zákon stanovil formu smlouvy (zřejmě bude 

upřednostňována písemná forma) a dáváme též na zvážení, zda by 

zákon neměl výslovně stanovit důvody výpovědi, popřípadě 

výpovědní lhůtu.  

Bod 1. 
Neakceptováno (výčet subjektů) – úprava toho, 

kdo může požádat o pomoc pověřenou osobu je 
upravena na jiném místě zákona (současné znění 

§ 42 odst. 2 je duplicitní a tudíž nadbytečné). Z § 

8 odst. 1 vyplývá, že „Dítě má právo požádat … 

zařízení sociálně-právní ochrany, … pověřené 

osoby…o pomoc při ochraně svého života a 

dalších svých práv; tyto … … osoby jsou povinny 
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2. V odstavci 4 se uvádí, že smlouvu lze prodloužit o nejvýše další tři 

měsíce. Dáváme na zvážení, zda text neupřesnit v tom smyslu, že se 

opět musí jednat o tři měsíce po sobě jdoucí. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

poskytnout dítěti odpovídající pomoc“. Z § 9 

odst. 1 vyplývá, že „Rodič nebo jiná osoba 

odpovědná za výchovu dítěte má právo při 

výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc 

… pověřené osoby; tyto …pověřené osoby v 

rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny 

poskytnout“. Vymyká se pouze veřejný poručník, 

proto je uveden výslovně v odst. 2, 
Akceptováno (forma smlouvy) – bude výslovně 

uvedena písemná forma (současně požadavek 

jiných přip. Míst) 
Neakceptováno (výpovědní důvody) – 
výpovědní důvody musí být sjednány, ale záleží 

na stranách, jaké ve smlouvě uvedenou. Jedná se 

o standardní úpravu v pobytových službách 

regulovaných předpisy v gesci MPSV (srov. § 91 

odst. 2 písm. g/ zák. o soc.službách) 
Bod 2. 
Akceptováno. 
 
MV: 1. Výčet subjektů - Neakceptováno  
S neakceptací v bodě 1 nemůžeme souhlasit a na 

připomínce nadále trváme. Formulace v § 42a 

odst. 2 je totiž negativní a ještě k tomu řeší 

zastupování dítěte– ani ze spojení s velmi obecně 

a odlišně formulovanými § 8 a 9 (právo žádat o 

pomoc, být slyšen apod.) nelze dovozovat, kdo 

může být smluvní stranou smlouvy o poskytování 

ochrany a pomoci. 
V zájmu srozumitelnosti a jednoznačnosti by 

bylo vhodné uvést výslovně, kdo může být 

smluvní stranou, byť by se mělo jednat jen o dítě 

(s různými variantami zastoupení) a zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc na straně druhé 

– viz řešení ve stávajícím § 42 odst. 8 písm. a) a 
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b). Měníme však charakter připomínky na 

doporučující. 
 
Forma smlouvy – Akceptováno 
 
Výpovědní důvody – Akceptováno 
 
2. Akceptováno 

K čl. I 

bodu 25 – k 
§ 42a odst. 

5  
 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 25 – k § 42a odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb.:  
 V navrhovaném ustanovení jsou upraveny důsledky neudělení 

souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. Dle návrhu má závazek ze smlouvy zaniknout v den následující 

po dni, kdy je rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

oznámeno osobě provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Podle § 64 odst. 2 návrhu má současně platit, že účastníky řízení o udělení 

souhlasu jsou dítě a osoba provozující zařízení. Odvolání proti rozhodnutí o 

neudělení souhlasu nemá odkladný účinek (§ 64 odst. 6). 
 Je třeba uvést, že právní účinky neudělení souhlasu (zamítnutí 

žádosti o jeho vydání) nelze vázat s rozhodnutím, které dosud nebylo 

oznámeno všem účastníkům správního řízení. V právní moci je zásadně 

pouze takové rozhodnutí, které bylo oznámeno účastníkům řízení a proti 

kterému nelze podat odvolání, přičemž pouze pravomocné rozhodnutí je 

závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány (§ 73 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Vykonatelnost rozhodnutí, 

popřípadě jeho jiné právní účinky, nastávají nabytím právní moci rozhodnutí, 

anebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. V zákonem 

stanovených případech může rozhodnutí nabýt vykonatelnosti i před právní 

mocí (tzv. předběžná vykonatelnost rozhodnutí), je-li vyloučen odkladný 

účinek podaného odvolání (§ 74 správního řádu), nejdříve však od okamžiku, 

kdy je rozhodnutí dotčené osobě zákonem stanoveným způsobem oznámeno. 

Nelze požadovat, aby se dotčená osoba řídila rozhodnutím, které jí nebylo 

oznámeno a jehož obsah jí není znám. 
 V daném případě není dle našeho názoru akceptovatelné, aby byl 

závazek ze smlouvy ukončen dříve, než dané rozhodnutí nabude předběžné 

vykonatelnosti, tedy než bude oznámeno všem účastníkům řízení, kterým 

Akceptováno jinak. 
Akceptováno jinak. 
Z návrhu zákona bude vypuštěno vyloučení 

odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve 

věci souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci 

dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc na základě smlouvy. Vzhledem k tomu 
bude v ustanovení § 42a odst. 5 zánik závazku ze 

smlouvy o poskytování ochrany a pomoci 

navázán na nabytí právní moci rozhodnutí 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností o 

zamítnutí žádosti o vydání souhlasu, nikoliv na 

oznámení tohoto rozhodnutí. 
 
MV: Akceptováno. 
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oznámeno být má. Dítě, respektive v jeho zájmu jednající smluvní strana, 

musí být obeznámeno s rozhodnutím správního orgánu, které pro něj má 

závažné důsledky spočívající v zániku závazku ze smlouvy, a tedy 

s ukončením poskytování pomoci a ochrany.  
 Vzhledem k tomu, že souhlas není udělován s uzavřením smlouvy, 
ale s jejím trváním, neboť jde o naléhavou potřebu poskytnout dítěti 

odpovídající zázemí, je dle našeho názoru namístě rovněž tuto lhůtu ještě 

prodloužit, a to například na třetí den následující po dni, kdy bylo rozhodnutí 

všem účastníkům řízení oznámeno 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

K čl. I 

bodu 26 – k 
§ 42aa 

odst. 3   
 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 26 – k § 42aa odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb.:  
 Není třeba specifikovat, že se jedná o právech a povinnostech 

jmenovitě určené osoby. Za žádoucí nepovažujeme ani odkaz na konkrétní 

případy rozhodování, neboť  
půjde-li z materiálního hlediska o správní rozhodování i v jiných případech, 

bude se nadřízený správní orgán určovat odchylně (§ 178 správního řádu), 

popřípadě bude nutné příslušné ustanovení novelizovat. 
 Ustanovení proto navrhujeme přeformulovat například následujícím 

způsobem: 
„(3) Nadřízeným správním orgánem ředitele při rozhodování v oblasti státní 

správy je krajský úřad, v jehož obvodu se nachází adresa sídla zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc.“ 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
Předmětné ustanovení bude znít:„ 
(3) Nadřízeným správním orgánem ředitele při 

rozhodování ve věcech podle odst. 2 písm. b) o 

právech a povinnostech v oblasti veřejné správy 

je krajský úřad, v jehož obvodu se nachází adresa 

sídla zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc.“. 
 
MV: pravou ustanovení §42aa odst. 3 sice došlo 

k vypuštění slov „jmenovitě určené osoby“, 

nebyla však zohledněna stěžejní část této 

připomínky, tj. vypuštění odkazu na konkrétní 

případy rozhodování [„podle odst. 2 písm. b)“]. 

Připomínku proto nelze považovat za 

akceptovanou. Trvá výhrada poukazující na 

skutečnost, že půjde-li o rozhodování o právech a 

povinnostech v oblasti veřejné správy i v jiných 

případech, než jsou případy upravené v § 42aa 

odst. 2 písm. b), určení nadřízeného správního 

orgánu se nebude řídit § 42aa odst. 3 zákona. 

Negativní důsledky navržené úpravy však 

spatřujeme zejména v rovině věcné, a necháváme 

proto na zvážení předkladatele, zda připomínku 
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zohlední či nikoli. Měníme proto charakter 

připomínky na doporučující. 
K čl. I 

bodu 27 – k 
§ 42b odst. 

2 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 27 – k § 42b odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.: 
1. V navrhovaném ustanovení se uvádí, že byla-li smlouva o ochraně a 

pomoci uzavřena obecním úřadem obce s rozšířenou působností, je 

úhrada stanovena obdobně podle § 42a odst. 1 písm. g). Tam je však 

uvedeno, že v případě smlouvy  
o ochraně a pomoci, kterou uzavírá obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, se výše úhrady zde stanovená neuplatní. Požadujeme 

tento nesoulad odstranit. 
2. V ustanovení je užíván pojem „smlouva o úhradě“, aniž by byl blíže 

vysvětlen nebo byly určeny podmínky pro uzavření této smlouvy, její 

změnu či zánik. Navrhujeme v tomto směru navrhovaný zákon 

doplnit. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Bod 1. 
Vysvětleno, Akceptováno částečně 
§ 42b odst. 2 bude doplněn: Byla-li smlouva o 
poskytnutí ochrany a pomoci uzavřena obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností podle § 42a 

odst. 2 nebo bylo-li dítě do zařízení umístěno 

rozhodnutím soudu podle § 42aa, hradí osoba 

uvedená v odst. 3 úhradu obdobně  
podle odstavce 1 a § 42a odst. 1 písm. g) část před 

středníkem na základě sjednané smlouvy o 

úhradě. 
Bod 2. 
Vysvětleno – neuzavírají-li osoby povinné 

úhradou smlouvu o poskytnutí ochrany, ale dítě 

se do zařízení umísťuje jinak, mají tyto osoby 

uzavírat samosatněsamostatně pouze „dílčí“ 

smlouvu o úhradě. Pravidla pro úhradu a tedy i 

pro tuto smlouvu považujeme za jednoznačná, 

podmínky ze zákona vyplývají. 
 
MV: 1. Akceptováno 
2. Akceptováno 

K čl. I 

bodu 27 – k 
§ 42d odst. 

1 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 27 – k § 42d odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.: 
 V navrhovaném ustanovení je uvedeno, že za určitých okolností se 

smluvní strany mají dohodnout o změně úhrady. Požadujeme upravit postup 

pro případ, že se smluvní strany na změně úhrady nedohodnou. 

Doporučujeme také upravit zvolené formulace, neboť se zřejmě má jednat o 

změnu „výše“ úhrady. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno 
Ust. § 42n odst. 1 bude doplněno takto: … a 
nedohodnou-li se osoby uvedené v § 42b odst. 3  
a poskytovatel na úhradě nebo její změně… 
 
MV: Akceptováno. 
 
§ 42f bez náhrady vypuštěn. 

K čl. I 

bodu 27 – k 
§ 42f odst. 
2 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 27 – k § 42f odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.:  
1. V  případě navrhované možnosti změny úhrady stanovené 

rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, dojde-li 
ke změně poměrů rozhodných pro stanovení její výše, jde o možnost 

Bod 1. 
Akceptováno 
Bod 2.  
Akceptováno 
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nového rozhodnutí ve věci stanovenou zvláštním zákonem, jak 

předpokládá § 101 písm. e) správního řádu. Navrhujeme tedy 

vypustit slovo „opětovně“, které je v daných souvislostech 

nadbytečné, potažmo i matoucí. 
2. Požadujeme uvážit nezbytnost stanovení okruhu osob oprávněných 

podat žádost o stanovení výše úhrady při změně poměrů, neboť dle 

obecného pravidla vyplývajícího z § 102 odst. 3 správního řádu platí, 

že nové řízení lze zahájit na žádost i v případě, že původní řízení bylo 

zahájeno z moci úřední, a naopak. Přičemž žádost může podat 

kterýkoli z účastníků původního řízení. Je tedy otázkou, zda je 

důvodné, aby byla vyloučena možnost zahájit řízení z moci úřední. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

 
MV: 1. Akceptováno 
2. Akceptováno 

K čl. I 

bodu 29 – k 
§ 42g odst. 

2 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 29 – k § 42g odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.:  
 Domníváme se, že stanovený rozsah činností, na které je možné 

využít státní příspěvek, je nastavený příliš úzce, neboť neumožňuje například 

nákup šatstva či obuvi, přestože má zařízení povinnost tyto předměty dítěti 

opatřovat. Navrhujeme proto rozšířit možnost využít státní příspěvek také 

alespoň na pořízení předmětů uvedených  
v § 42 odst. 4. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
Ustanovení § 42g odst. 5 bude doplněno takto: 
„(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 umístěno, a 
pouze na poskytování ochrany a pomoci dítěti 

v rozsahu činností uvedených v § 42 odst. 2 a 
4.“. 
 
MV: Akceptováno. 

K čl. I 

bodu 39 – k 
§ 47c odst. 

4 až 6 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 39 – k § 47c odst. 4 až 6 zákona č. 359/1999 Sb.:  
1. Není zřejmé, co se rozumí pojmem „ukončení dohody“, neboť 

dohoda jako veřejnoprávní smlouva ve smyslu části páté správního 

řádu může zaniknout jen její výpovědí ze strany smluvní strany 

(jednostranný úkon), anebo zrušením (dohoda smluvních stran). 

Navrhujeme tedy slovo „ukončení“ nahradit slovem „zánik“, mají-li 
být zahrnuty oba možné způsoby. 

2. V otázce data zániku dohody o výkonu pěstounské péče je třeba 

rozlišovat důvody tohoto zániku. V případě výpovědi je třeba upravit 

výpovědní lhůtu, která ze správního řádu nevyplývá. S ohledem na 
záměr vyjádřený ve větě první odstavce 5 je možno například uvést, 

že: „Výpovědní lhůta skončí k poslednímu dni kalendářního pololetí, 

Akceptováno. 
 
 MV: Připomínky byly akceptovány, považujeme 

nicméně za žádoucí seznámit se s upraveným 

zněním předmětných ustanovení (§ 47c odst. 4 až 

6), jak bylo přislíbeno v během jednání. 

Vzhledem k charakteru připomínek by mělo dojít 

k podstatné změně navržené úpravy. Není rovněž 

zřejmé, zda předkladatel míní vycházet z úpravy 

§ 167 správního řádu, nebo zakotvit (odůvodněné 

a v důvodové zprávě vysvětlené) odchylky. 
Akceptováno. 
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ve kterém byla dohoda o výkonu pěstounské péče smluvní stranou 

vypovězena.“.  
3. Pokud jde o požadavek doručení výpovědi dohody druhé smluvní 

straně nejpozději 30 dnů před koncem kalendářního pololetí, není 

zřejmé, jaké právní důsledky má mít nedodržení této lhůty. 
4.  V případě zrušení veřejnoprávní smlouvy platí dle § 167 

odst. 2 správního řádu, že smlouva zaniká dnem, kdy písemný 

souhlas poslední ze smluvních stran došel smluvní straně, která 

návrh na zrušení smlouvy podala. Pokud některá ze stran se zrušením 

smlouvy nesouhlasí, může o zrušení smlouvy rozhodnout správní 

orgán příslušný k rozhodování sporů z veřejnoprávní smlouvy. 

V takovém případě je smlouva zrušena dnem právní moci tohoto 

rozhodnutí (§ 167 odst. 3 správního řádu). Navrhované ustanovení je 

přitom rozporné, když dle věty první odstavce 5 má být dohoda 

„ukončena“ k poslednímu dni kalendářního pololetí, ve kterém se 

smluvní strany dohodly na jejím ukončení, přičemž dle věty druhé 

odstavce 5 uvedené neplatí  
„v případě zrušení dohody o výkonu pěstounské péče podle § 167 

správního řádu“. Záměr předkladatele je tedy třeba vyjasnit a 

v návaznosti na to dané ustanovení upravit, a to v souladu se 
správním řádem, popřípadě opodstatněnou a řádně odůvodněnou 

odchylkou. 
5.  Uváděnou „následnou nemožnost plnění“, která dle 

důvodové zprávy nastane například tehdy, zanikne-li doprovázející 

subjekt nebo odstěhuje-li se osoba pečující nebo osoba v evidenci do 
zahraničí, lze dle našeho názoru podřadit pod ustanovení  
§ 47c odst. 3 novelizovaného zákona, popřípadě § 167 odst. 1 písm. 

b) až d) správního řádu, které není třeba výslovně upravovat. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 

K čl. I 

bodu 42 – k 
§ 47d odst. 

7 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 42 – k § 47d odst. 7 zákona č. 359/1999 Sb.:  
 Za účelem zpřesnění textu navrhujeme slova „nebo vydá-li opětovně 

obecní úřad obce s rozšířenou působností téže osobě pečující nebo osobě 

v evidenci v tomtéž kalendářním roce správní rozhodnutí podle § 47b“ 

nahradit slovy „nebo je-li tato dohoda nahrazena rozhodnutím podle § 47b 

Akceptováno. 
 
MV: Akceptováno. 
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odst. 2“ a slova „doby trvání správních rozhodnutí“ nahradit slovy „doby, po 
které trvají účinky správních rozhodnutí“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

K čl. I 

bodu 65 – k 
§ 47x 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 65 – k § 47x zákona č. 359/1999 Sb.:  
1. Po vzoru zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje zakotvit povinnost 

správního orgánu vydat rozhodnutí  
o dávkách pěstounské péče pouze ve vymezených případech. 

V případě kladného rozhodnutí, kdy se dávka přiznává a žadateli se 

v plném rozsahu vyhovuje, se doručuje pouze písemné oznámení 

o dávce a její výši, proti kterému lze podat písemné námitky. 

Důvodová zpráva k tomu uvádí, že uvedená úprava je v souladu se 
zásadou hospodárnosti a rychlosti řízení. 

Je třeba uvést, že správní řád počítá se zjednodušeným procesem v případě, 

kdy je řízení vedeno na základě žádosti a žadateli se v plném rozsahu 

vyhovuje  
(srov. § 36 odst. 3 a § 68 odst. 4 správního řádu). Není zřejmé, nakolik je  
u navrhovaného postupu úspora řízení výrazná, vyhotovuje-li správní orgán 

namísto rozhodnutí přípis (oznámení) o přiznání dávky, zejména pak, 

konstruuje-li zákon zvláštní procesní režim námitek, jejichž uplatněním 

vzniká správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí o dávce. 
Je pravdou, že citované zákony již podobnou úpravu obsahují, je však třeba 

uvést, že tak činí již od dob svého přijetí, v případě zákona č. 117/1995 Sb. 

tedy ještě před přijetím správního řádu. Je proto spíše namístě zvážit, zda by 

tato úprava nevyžadovala revizi, nikoli ji rozšiřovat do dalších právních 

předpisů. V daných souvislostech proto žádáme o rámcovou informaci, 

kolika případů se navrhovaná úprava týká, v kolika případech bývají 

uplatněny námitky v řízeních vedených podle zákona č. 117/1995 Sb. či 

zákona č. 111/2006 Sb., potažmo v čem spočívá ekonomičnost tohoto 

procesu. 
2. Z věcného hlediska dále nepovažujeme za adekvátní lhůtu 30 dnů pro 

vydání rozhodnutí o dávce, neboť jsou v tomto případě již všechny 

rozhodné skutečnosti posouzeny a dávka je vyplácena. Jde spíše o 

formální úkon vyhotovení daného rozhodnutí. 

Akceptováno, vysvětleno. 
 
K bodu 1. Pro Úřad práce je navrhované řešení 

administrativně jednodušší a rychlejší, právní 

jistota účastníků řízení přitom není nijak 

narušena. Předmětná úprava by měla být v zájmu 

jednotnosti a přehlednosti právního řádu obdobná 

u všech nepojistných sociálních dávek (dávky PP, 

dávky státní sociální podpory, dávky pomoci 

v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním 

postižením. 
 
K bodu 2. Lhůta 30 dní je standardní, ÚP musí 

posoudit všechny podklady a doložené 

dokumenty a vyhodnit nárok. Platí, že krajská 

pobočka ÚP musí rozhodnout bezokladně 

v souladu s obecnou úpravou § 71 odst. 1 

správního řádu, lhůta 30 dnů je nejzazší. 
 
K bodu 3. Akceptováno – bude upraveno jako 
v úpravě státní sociální podpory a pomoci 

v hmotné nouzi. 
 
MV: Připomínky nepovažujeme za akceptované, 

neboť předkladatel navrhuje připomínkovanou 

úpravu v plném rozsahu zachovat. Nebyla 
sdělena informace, kolika případů se má 

navrhovaná úprava rámcově týkat, resp. v kolika 

případech (vyjádřeno alespoň procentuálně) lze 
očekávat podání námitek. Ve vztahu k navržené 

30 denní lhůtě pro vydání rozhodnutí je třeba 

uvést, že se sice jedná o obecnou lhůtu podle § 71 
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3. Také upozorňujeme, že na rozdíl od zákona č. 117/1995 Sb. a zákona  
č. 111/2006 Sb. navržené ustanovení nestanoví, že k námitkám 

podaným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Je proto třeba objasnit, jak 

má být s opožděnými námitkami naloženo. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

odst. 1 správního řádu, v daném případě však již 

byly podklady posouzeny a vyhodnoceny, neboť 

žadateli bylo zasláno oznámení o dávce a její výši 

(srov. § 47x odst. 2). V případech, kdy dávka není 

přiznána nebo není přiznána v požadovaném 

rozsahu, je rozhodnutí vydáváno bez dalšího 

(srov. § 47x odst. 1). Rozhodnutí krajské pobočky 

Úřadu práce, které je vydáno po uplatnění 

námitek, proto považujeme spíše za formální 

úkon vyhotovení daného rozhodnutí. S ohledem 

na současnou právní úpravu jiných nepojistných 

dávek v gesci MPSV (např. zákon č. 117/1995 

Sb.) však měníme charakter připomínek na 

doporučující. 
K čl. I 

bodu 79 – k 
§ 50e 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 79 – k § 50e zákona č. 359/1999 Sb.: 
1. V písmeni e) slova „je hlášen na území České republiky k pobytu 

podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce“ 
navrhujeme nahradit slovy „pokud mu bylo vydáno povolení 

k přechodnému pobytu podle jiného právního předpisu62)“. Jedná o 

zpřesnění textu, neboť v daném případě se bude jednat o cizince, 

kterému bylo podle § 87b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, vydáno povolení k přechodnému pobytu. 
2. V písmeni f) navrhujeme slova „je hlášen na území České republiky 

k dlouhodobému pobytu“ nahradit slovy „mu bylo vydáno povolení k 

dlouhodobému pobytu“, neboť se jedná o cizince, kterému bylo 

podle § 42c zákona o pobytu cizinců vydáno povolení  
k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské 

unie. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
 
MV: 1. Akceptováno 
2. Akceptováno 

K čl. I 

bodu 79 – k 
§ 50h odst. 

2 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 79 – k § 50h odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Navrhujeme přepracovat větu druhou ustanovení, dle které „Lhůta 

neběží po dobu řízení o dávce a po dobu řízení o žalobě u soudů jednajících 

a rozhodujících ve správním soudnictví.“, a to ve vazbě na navrhovaný § 50f 

dle které nárok na zaopatřovací příspěvek vzniká dnem splnění podmínek 

Akceptováno. 
Z ustanovení § 50h odst. 2 bude vypuštěna věta 

druhá. 
 
MV: Akceptováno. 
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stanovených tímto zákonem a nárok na výplatu vzniká splněním podmínek 

pro vznik nároku na příspěvek a podáním žádosti o jeho přiznání. Dochází 

tak k situaci, kdy zákon stanoví, že existuje nárok na výplatu zaopatřovacího 

příspěvku, zároveň ale uvádí, že neběží lhůta na uplatnění tohoto nároku. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

 

K čl. I 

bodu 79 – k 
§ 50l 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 79 – k § 50l zákona č. 359/1999 Sb.: 
1. Domníváme se, že v navrhovaném ustanovení absentuje způsob 

určení místní příslušnosti krajské pobočky Úřadu práce České 

republiky podle odstavce 1  
a navrhujeme jej doplnit.  

2. Navrhované vyloučení odkladného účinku odvolání je třeba řádně 

odůvodnit v důvodové zprávě. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce 

ve věcech zaopatřovacího příspěvku bude 

upravena v ustanovení § 61. 
 
MV: 1. Akceptováno. 
2. Akceptováno. 
 
Důvody vyloučení odkladného účinku odvolání 

proti rozhodnutí krajské pobočky ÚP budou do 

důvodové zprávy doplněny. 
K čl. I 

bodu 79 – k 
§ 50n 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 79 – k § 50n zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Za účelem zjednodušení právní úpravy navrhujeme vypustit 
předmětné ustanovení pro nadbytečnost. Skutečnost, že se dané řízení 

zahajuje na základě žádosti nebo z moci úřední, již vyplývá z jiných 

ustanovení (§ 50f odst. 2, § 50g, § 50h). To, které žádosti jsou podávány na 

tiskopise Ministerstva práce a sociálních věcí, je stanoveno v § 60 odst. 1, 

přičemž toto ustanovení navrhujeme v návaznosti na připomínku upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno částečně. 
Požadavek na podání žádosti o přiznání 

zaopatřovacího příspěvku na tiskopisu MPSV 

bude doplněn do § 60 odst. 1, současně bude z § 

50n vypuštěn odstavec 1. Dosavadní ustanovení 

§ 50n odst. 2 bude výslovně doplněno o možnost 

zahájení řízení o odnětí nebo zastavení výplaty 

zaopatřovacího příspěvku na žádost oprávněné 

osoby, a to v zájmu přehlednosti a vyloučení 

případných pochybností. 
 
MV: Akceptováno. 
 

K čl. I 

bodu 79 – k 
§ 50o 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 79 – k § 50o zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Žádost musí mít nejen obecné náležitosti podání upravené § 37 odst. 

2 správního řádu, ale též náležitosti žádosti podle § 45 odst. 1 správního řádu. 

Návětí ustanovení proto navrhujeme upravit následujícím způsobem: 

Akceptováno. 
 
MV: Akceptováno. 
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„Žádost o zaopatřovací příspěvek kromě náležitostí stanovených správním 

řádem dále obsahuje“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

K čl. I 

bodu 79 – k 
§ 50p 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 79 – k § 50p zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Není zřejmé, k čemu směřuje navržená úprava, neboť na ni zákon v 

dalších ustanoveních nenavazuje, a to i přes zavedení legislativní zkratky. 

Ani důvodová zpráva neobsahuje odůvodnění této úpravy. Spojení 

„neodůvodnitelná zátěž systému“ považujeme za zcela nevhodné. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Ustanovení bude upřesněno. 
Kategorii „neodůvodnitelná zátěž systému“ 

používá ve vztahu k občanům členského státu EU 

a jejich rodinným příslušníkům zákon č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi pro 

potřeby systému pomoci v hmotné nouzi a zákon 

č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se 

zdravotním postižením pro potřeby systému 

dávek pro osoby se zdravotním postižením. 

Úpravu těchto předpisů reflektuje i zákon č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinů na území České 

republiky, viz § 87d až § 87f a § 106. 
 
MV: Akceptováno. 
 

K čl. I 

bodu 79 – k 
§ 50r 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 79 – k § 50r odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Druhou větu navrhovaného ustanovení považujeme za nejasnou. 

Jedná se patrně o stavení „promlčecí doby“ nároku na vrácení přeplatku podle 

věty první, které by však mělo být svázáno již s okamžikem zahájení řízení o 

vrácení přeplatku, nikoli až s řízením o opravném prostředku. Není rovněž 

uvedeno, má-li se jednat o opravný prostředek ve správním řízení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno, vysvětleno. 
Jedná se o obdobné ustanovení jako v úpravě 

ostatních nepojistných sociálních dávek. Věta 

druhá bude doplněna obdobně ustanovení § 47z 

odst. 2 následovně: 
„Tato lhůta neplyne po dobu řízení o opravném 

prostředku nebo o žalobě, po dobu řízení a 

provádění výkonu rozhodnutí, nebo kdy jsou na 

úhradu přeplatku prováděny srážky ze 

zaopatřovacího příspěvku nebo příjmu nebo kdy 

jsou placeny splátky na základě dohody o uznání 

dluhu.“. 
 
MV: Akceptováno. 
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K čl. I 

bodu 81 – k 
§ 55 odst. 4 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 81 – k § 55 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Upozorňujeme, že právo účastníka vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí, jedná-li se  
o písemnosti uchovávané odděleně mimo spis, je upraveno v § 36 odst. 3 

správního řádu. Za účelem sjednocení právní úpravy navrhujeme mezi slova 

„uchovávají mimo“ vložit slovo „odděleně“. Větu druhou navrhujeme 

vypustit pro nadbytečnost. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno částečně. 
Předmětné ustanovení bude doplněno tak, že 

uvedené písemnosti se uchovávají odděleně 

mimo spis v souladu s § 17 odst. 3 správního 

řádu. 
Zachování věty druhé považuje předkladatel 

důležité v zájmu právní jistoty a s ohledem na 
zvláštní úpravu zejména zákona o Veřejném 

ochránci práv a zákona o státním zastupitelství. 

Navržené znění je ve shodě s požadavkem 

veřejné ochránkyně práv. 
 
MV: Akceptováno. 
 

K čl. I 

bodu 90 – k 
§ 59e odst. 

1 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 90 – k § 59e odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.: 
1. Není zřejmé, jakými úvahami se předkladatel řídil při stanovení výše 

pokut  
za jednotlivé skutkové podstaty, pokud například opakované 

nepodání podnětu soudu ke zrušení umístění v zařízení, pokud 

pominuly důvody pro další pobyt dítěte [písmeno c)], považuje za 

skutek méně typově závažný, nežli nepodání informace obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností o nadcházejícím propuštění 

dítěte  
ze zařízení [písmeno j)]. V důvodové zprávě chybí jakékoli 

zdůvodnění navrhovaných výší pokut, respektive podřazení 

jednotlivých skutkových podstat stávajícímu rozpětí uvedenému 

v odstavci 2. 
2.  Pokud jde o skutkovou podstatu uvedenou pod písmenem d), 

nepokládáme za vhodné podrobovat správnětrestní odpovědnosti 

výkon kompetence ředitele zařízení zakázat nebo přerušit návštěvu 

osob v zařízení [zařazeno mezi práva ředitele v § 42aa odst. 2 písm. 

b)], byť má jít o výkon „neoprávněný“. Dle § 23 odst. 1 písm. e) 

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, které se na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Akceptováno. 
 
Z úpravy § 59e odst. 1 bude vypuštěno 

ustanovení písm. d). Zároveň bude provedena 

revize úpravy horní hranice pokuty za jednotlivé 

skutkové podstaty uvedené v § 59e odst. 1. 
 
MV: Kvitujeme příslib předkladatele provést 

revizi výše pokut a skutkových podstat přestupků 

v části deváté (nově desáté) zákona č. 359/1999 

Sb. v souladu s usnesením vlády ze dne 31. 7. 

2008 č. 498 a Zásadami tvorby právní úpravy 

přestupků, k čemuž jsme v případě potřeby 

připraveni poskytnout potřebnou součinnost. 
Dovolujeme si požádat o zaslání upraveného 

znění přestupkové části na vědomí. 
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použije přiměřeně, může ředitel návštěvu osob zakázat nebo přerušit 

„v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo 

na výchovu dětí“. Předpokládáme, že v případě přerušení půjde  
o bezprostřední zásah ředitele na místě, v případě zákazu však o 

správní rozhodování ve smyslu § 42aa odst. 3, přezkoumatelné 

nadřízeným správním orgánem. V případě nedůvodných zásahů 

ředitele lze využít nově zakotvené kompetence kontrolního orgánu 

podle § 49b. Uvedené mechanismy považujeme za dostatečné, 

skutkovou podstatu proto navrhujeme vypustit. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

K čl. I 

bodu 94 – k 
§ 59g 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 94 – k § 59g zákona č. 359/1999 Sb.: 
1. V návaznosti na zásadní připomínku uplatněnou k § 39 odst. 2 

žádáme o vyjasnění, jde-li v případě osoby provozující zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc o osobu odlišnou od osoby 

zřizovatele zařízení. 
2.  Dále žádáme o specifikaci, kdo je smluvní stranou smlouvy 

o poskytování ochrany a pomoci (§ 42a), zda zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, ředitel tohoto zařízení, zřizovatel, 

nebo osoba, která zařízení provozuje. Máme za to, že zařízení nemá 

právní subjektivitu, zákon mu však ukládá povinnosti (například  
§ 42ab odst. 1). Je tedy třeba vyjasnit, kdo je nositelem jednotlivých 

povinností, jejichž porušení má být postihováno jako přestupky, a 

v návaznosti na to ustanovení revidovat, respektive upravit subjekt 
přestupků. 

3. Návrh je dle našeho názoru nejednotný, když v odstavci 1 písm. e) 

formuluje protiprávní jednání tak, že osoba provozující zařízení 

„uzavře smlouvu o poskytování ochrany a pomoci…, která 

neobsahuje náležitosti podle § 42a odst. 1“, zatímco v odstavci 1 
písm. g) osoba provozující zařízení „nezajistí, aby smlouva  
o poskytování ochrany a pomoci…trvala nejdéle po dobu stanovenou 

v § 42a odst. 3“. Je tedy třeba zvážit, zda v případě skutkových 

podstat podle písmen e) a g) není namístě využít spíše institutů 

soukromého práva, včetně neplatnosti smlouvy. 
4. V odstavci 2 se stanoví výše sankce za přestupek podle odstavce 1 

písm. o), který však návrh neobsahuje. Je třeba vypustit. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Osoba provozující na základě pověření krajského 

úřadu zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc je totožná s osobou zřizovatele zařízení. 
Smluvní stranou smlouvy o poskytování ochrany 

a pomoci v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc je osoba provozující toto 

zařízení. 
Odlišnost ve formulaci skutkové podstaty 

přestupku podle § 59g odst. 1 pím. e) a g) je 

důvodná. Osoba provozující zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc je smluvní stranou 

smlouvy o poskytování ochrany a pomoci 

v tomto zařízení, z tohoto titulu je také povinna 

zajistit, aby trvání smlouvy nepřesáhlo zákonem 

vymezenou dobu podle § 42a odst. 4. Smlouvou 

o poskytování ochrany a pomoci se sice primárně 

zakládá soukromoprávní vztah, nicméně je třeba 

zohlednit, že uzavření a trvání této smlouvy má 

zásadní dopad na vzájemné právo dítěte a rodičů 

na rodičovskou výchovu a péči. Vzhledem 

k tomu je důvodné, pokud je porušení zákonné 

úpravy náležitostí a trvání této smlouvy 

postihováno v režimu správního trestání. Totéž 

platí obdobně již dnes podle platného § 59g odst. 
1 písm. e) ve vztahu k nedodržení povinností 
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 náležitostí dohody o umístění dítěte do zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 
 

K čl. I 

bodu 97 – k 
§ 59h odst. 

1 písm. e) 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 97 – k § 59h odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Žádáme o vyjasnění „společné“ příslušnosti k projednání přestupků 

stanovené jednak pro krajský úřad, který vydal pověření, a dále pro krajský 

úřad, v jehož obvodu má sídlo zařízení sociálně-právní ochrany provozované 

pověřenou osobou. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Vysvětleno. 
Úprava příslušnosti k projednání přestupku v § 

59h odst. 1 písm. e) navazuje na úpravu 

příslušnosti k provádění kontroly osob 

pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí – viz platný § 49 odst. 12, respektive nově 

navrhovaný § 49b zákona č. 359/1999 Sb. 

Souběh místní příslušnosti je řešen podle obecné 

úpravy § 11 odst. 2 správního řádu, tj. řízení o 

přestupku proveden ten krajský úřad, který v daně 

věci první učinil úkon. 
 
MV: Akceptováno. 

Obecně 

k části 

desáté 

Ministerstvo 
vnitra 

Obecně k části desáté zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Úprava přestupkové části zákona č. 359/1999 Sb., jak v platném 

znění, tak v navrhovaném znění, není vyhovující. Odkazujeme na usnesení 

vlády ze dne  
31. července 2018 č. 498, kterým byly schváleny Zásady tvorby právní 

úpravy přestupků,  
v němž vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních 

správních úřadů provádět při novelizacích zákonů obsahujících skutkové 

podstaty přestupků jejich průběžnou revizi. Ve výše uvedených 

připomínkách bylo například poukázáno na nejasné označení nositelů 

povinností a na to navazující určení subjektu protiprávního jednání, které je 

objektivní stránkou skutkové podstaty přestupku. Cílem revize zvláštní části 

přestupkového práva je také snižování správnětrestní represe, respektive 

vypuštění takových skutkových podstat přestupků, u nichž nelze hovořit o 

nezbytnosti zakotvení odpovědnosti za přestupek, neboť je možné a vhodné 

zajistit plnění povinností jinými způsoby (subsidiarita uplatňování 

odpovědnosti za přestupek). Skutková podstata přestupku by pak měla 

směřovat zejména k zajištění veřejnoprávních povinností, výjimečně pak 

také zajištění soukromoprávních povinností, je-li na jejich dodržení veřejný 

Akceptováno. 
Revize úpravy skutkových podstat přestupků 

v části deváté (nově desáté) zákona č. 359/1999 

Sb. byla provedena zejména v souvislosti s novou 
úpravou činnosti zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Oproti platnému právnímu 

stavu podle § 59g odst. 1 se nově navrhuje 

přestupkově nepostihovat absenci evidence dětí a 

spisové dokumentace o dětech, nevydání 

vnitřního řádu zařízení, neurčení zástupce 

ředitele zařízení nebo neoprávněné přemístění 

dítěte do jiného zařízení. Na základě připomínky 

Ministerstva vnitra bude provedena opětovná 

revize i ostatních ustanovení v části desáté. 
V tomto směru je však nutno podotknout, že 

platná úprava části deváté zákona č. 359/1999 Sb. 

je relativně nová, neboť celá úprava přestupků 

v zákoně č. 359/1999 Sb. byla nově zakotvena 

s účinností od 1. 7. 2017 zákonem č. 183/2017 
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zájem. Vždy je třeba zvážit, nejsou-li tu jiné prostředky k zajištění plnění 

povinností. 
 Pozornost je třeba věnovat stanoveným sazbám pokuty, neboť 

obecným cílem je snižování horních hranic sazeb pokut tak, aby jejich výše 

byla vždy přiměřeně přísná ve vztahu k typové závažnosti porušené právní 

povinnosti a srovnatelná se sazbami pokut za stejné či obdobné přestupky. 

V tomto ohledu je třeba průběžně vyhodnocovat, jak je zákon aplikován 

v praxi, v jakém rozmezí jsou sankce obvykle ukládány a zda je úprava 

v tomto ohledu vyhovující. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich a zákona o některých přestupcích, a 

to ve vzájemné shodě mezi MPSV a 

Ministerstvem vnitra. 
 
MV: Kvitujeme příslib předkladatele provést 

revizi výše pokut a skutkových podstat přestupků 

v části deváté (nově desáté) zákona č. 359/1999 

Sb. v souladu s usnesením vlády ze dne 31. 7. 

2008 č. 498 a Zásadami tvorby právní úpravy 

přestupků, k čemuž jsme v případě potřeby 
připraveni poskytnout potřebnou součinnost. 

Dovolujeme si požádat o zaslání upraveného 

znění přestupkové části na vědomí. 
 
 

K čl. I 

bodu 99 – k 
§ 60 odst. 3 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 99 – k § 60 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Lhůtu pro podání žádosti o vydání souhlasu podle § 16b odst. 1 písm. 

a) považujeme za velmi krátkou, a to též s ohledem na důsledky vyplývající 

z § 64 odst. 5. Žádost musí být podána nejpozději v nejbližší pracovní den 

následující po přijetí dítěte do zařízení. V praxi mohou nastávat situace, kdy 

z objektivních důvodů nebude možno uvedenou lhůtu dodržet, a správní 

orgán bude nucen rozhodovat o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu  
§ 41 správního řádu. Navrhujeme uvedenou lhůtu prodloužit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
Lhůta bude prodloužena do třetího pracovního 

dne následujícího po přijetí dítěte do zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc v souladu 
s přípomínkou Zlínského kraje. 
Požadavek na co nejdřívejší podání žádosti o 

vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc je legitimní a důvodný s ohledem na 
skutečnost, že uzavření této smlouvy má 

významný dopad na vzájemné právo dítěte a 

rodičů na rodičovskou výchovu a péči, které je 

jedním z předním hledisek sociálně-právní 

ochrany dětí (viz § 5). Žádost o vydání souhlasu 

je oprávněna podat rovněž osoba provozující 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

která je současně na základě § 10 odst. 4 povinna 
bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností přijetí dítěte do 
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zařízení. Možnost účastníka požádat o prominutí 

zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu je 

dostatečnou pojistkou pro případy, kdy příčinou 

zmeškání lhůty byly závažné důvody, které 

nastaly bez zavinění žadatele. 
 
MV: Akceptováno. 

K čl. I 

bodu 103 – 
k § 64 odst. 

2 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 103 – k § 64 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Navrhované ustanovení stanoví, že účastníky řízení jsou dítě a osoba 

provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, přičemž však není 

zřejmé, jedná-li se  
o taxativní výčet, či nikoliv. 
 Podle § 27 odst. 1 platí, že účastníky řízení jsou v řízení o žádosti 

žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo 

povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. 

Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo 

dotčeny ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odst. 2),  
nebo o kterých to stanoví zvláštní zákon (§ 27 odst. 3). 
 S ohledem na právní účinky souhlasu s poskytnutím ochrany a 

pomoci způsobující trvání či zánik závazku ze smlouvy (§ 42a odst. 3 a 5) je 

dle našeho názoru nezbytné, aby účastníky takového řízení byly vždy 

smluvní strany takové smlouvy a dítě, které je (ne)udělením souhlasu přímo 

dotčeno ve svých právech a povinnostech. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
Smluvními stranami smlouvy o poskytnutí 

ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc jsou dítě a osoba provozující 

zařízení. V zájmu právní jistoty bude v § 64 odst. 

2 doplněno, že účastníky řízení o vydání souhlasu 

jsou pouze dítě a osoba provozující zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc (viz obdobně 

formulace § 64 odst. 1). 
 
MV: Akceptováno. 

K čl. I 

bodu 104 – 
k § 64 odst. 

5 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 104 – k § 64 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb.: 
 Dle navrhovaného ustanovení bude následkem opožděné žádosti 

skutečnost, že obecní úřad obce s rozšířenou působností řízení o této žádosti 

zastaví. Jde tedy o zvláštní důvod zastavení řízení ve smyslu § 66 odst. 1 

písm. h) správního řádu. Předmětné ustanovení ovšem není provázáno s § 42a 

odst. 3 a 5 novelizovaného zákona, dle něhož po dobu řízení o žádosti trvá 

závazek ze smlouvy o poskytnutí ochrany a pomoci, přičemž tento zanikne 

až následkem zamítnutí žádosti o vydání souhlasu. Zamítnutí žádosti je 

přitom jiným rozhodnutím, než zastavení řízení, neboť v prvním případě je 

vydáváno meritorní rozhodnutí po posouzení skutečností rozhodných pro 

poskytování péče dítěti v zařízení, zatímco ve druhém případě se řízení 

Akceptováno. 
V souladu s uplatněnou připomínkou bude 

doplněn § 42a odst. 5. 
 
MV: Akceptováno. 
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zastavuje z procesních důvodů. Je tedy třeba výslovně upravit (zřejmě v § 

42a), jaké právní důsledky bude mít zastavení řízení o vydání souhlasu z 

důvodu opožděné žádosti. Úpravu je dále třeba zdůvodnit v důvodové zprávě. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

K čl. II 

bodu 18: 
 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. II bodu 18: 
 Jde-li o hmotněprávní podmínky vedení přestupkových řízení, je 

třeba vycházet  
z § 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Pokud jde  
o určení věcné příslušnosti, není nám zřejmý vztah navrhované úpravy 

k úpravě obsažené  
v čl. II bodě 20. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
V předmětném ustanovení bude v souladu s § 2 

odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. doplněno, že 

odpovědnost za přestupek se posoudí podle znění 

zákona účinného ode dne nabytí účinnosti 
novely, pokud to bude pro pachatele příznivější. 
 
MV: Akceptováno. 

K čl. II 

bodu 20: 
 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. II bodu 20: 
 Není zřejmé, v jakém smyslu jde o řešení vztahu dosavadní a nové 

právní úpravy, ani z jakého důvodu má být k řízení příslušný krajský úřad 

podle místa trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, když dle § 59h odst. 

1 písm. e) je k řízení příslušný krajský úřad, který vydal pověření, respektive 

krajský úřad, v jehož obvodu má sídlo zařízení sociálně-právní ochrany 

provozované pověřenou osobou. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 
Předmětné přechodné ustanovení bude upraveno 

tak, aby bylo v souladu s § 59h odst. 1 písm. e). 
 
MV: Akceptováno. 

Nad rámec 

návrhu – 
obecně: 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Nad rámec návrhu – obecně: 
 Financování agendy sociálně-právní ochrany dětí bylo doposud 

řešeno formou účelové dotace. Její výše byla odvislá od možností státního 

rozpočtu. Pakliže se nyní přistupuje ke změně a výdaje spojené s agendou se 

považují za mandatorní, musí být nastavena jasná pravidla pro personální 

standardy. Požadujeme úpravu rozdělování finančních prostředků mezi 

jednotlivé obce s rozšířenou působností tak, aby došlo k posílení adresnosti 

alokace finančních prostředků ve smyslu zohlednění náročnosti agendy  
na jednotlivých úřadech. Současné kritérium (počet dětí v celém obvodě) 

nezohledňuje potřebnost a rozsah agendy, nezohledňuje ani meziregionální 

rozdíly. Toto kritérium požadujeme nahradit kritériem počtu ohrožených dětí 

ve správním obvodu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 
Požadavek Ministerstva vnitra bude zohledněn 

při přípravě návrhu novely vyhlášky č. 473/2012 

Sb., o provedení některých ustanovení zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí, a rámci přípravy 

Metodiky MPSV pro poskytování finančních 

transferům obcím s rozšířenou působností a hl. 

městu Praze k zajištění výkonu agendy sociálně-
právní ochrany dětí na rok 2021. 
 
MV: Akceptováno. 
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Ke zvláštní 

části 

důvodové 

zprávy: 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Ke zvláštní části důvodové zprávy: 
 Upozorňujeme, že v důvodové zprávě zcela absentuje odůvodnění 

části druhé  
až páté navrhovaného zákona. Požadujeme důvodovou zprávu v tomto směru 

doplnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
 
MV: Akceptováno. 

K Závěreč

né zprávě 

hodnocení 

dopadů 

regulace 
podle 
obecných 

zásad 

(RIA) 

Ministerstvo 
vnitra 

K Závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

(RIA):  
1. Dle navrhovaného znění § 21 odst. 4 má být obsah spisové 

dokumentace rozšířen  
o individuální plán ochrany dítěte. Jedná se o novou povinnost pro 

obce s rozšířenou působností, která spadá do přeneseného výkonu 

státní správy. Zpráva RIA v tomto ohledu neobsahuje dostatečné 

vyčíslení časové ani finanční náročnosti, která se s danou činností 

pojí, přičemž toto vyčíslení je třeba pro splnění povinností 

plynoucích z usnesení vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 878 o Metodice 

stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. Požadujeme 

doplnit do zprávy RIA vyčíslení časové a finanční náročnosti 

vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte. 
2. V hodnocení dopadů absentují informace týkající se zafixování 

mandatorních výdajů. Požadujeme doplnění pasáže, kde bude 

řečeno, v jaké výši mají být ve státním rozpočtu nastaveny výdaje na 

agendu sociálně-právní ochrany dětí. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
MV: Akceptováno. 
Zpráva RIA bude doplněna o vyčíslení výdajů 

státního rozpočtu na agendu sociálně-právní 

ochrany dětí. 
Individuální plán ochrany dítěte je již dnes 

povinnou součástí spisové dokumentace vedené o 

dítěti obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností v souladu s § 10 odst. 3 písm. d) 

zákona č. 359/1999 Sb. a čl. 6 odst. 1 písm. d) a 

čl. 6 odst. 3 písm. b) Směrnice MPSV č.j. 

2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013 o stanovení 

rozsahu evidence dětí a obsahu spisové 

dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-
právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu 

evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti 

náhradní rodinné péče (vyhlášena ve Věstníku 

vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 5/2013). 

Ustanovení § 21 odst. 4 se pro úplnost doplňuje v 

souladu s touto platnou úpravou. 
§ 42 Ministerstvo 

financí 
K § 42 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
V rámci opatření týkající se zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
(ZDVOP) zásadně nesouhlasíme se snížením nejvyššího přístupného počtu 

dětí, které mohou současně pobývat v péči ZDVOP z 28 na max. 20 dětí. 

Podle našeho názoru toto opatření nepřináší žádný pozitivní dopad, naopak 

Akceptováno 
Pro stávající zařízení bude ponechána 

kapacita 28 dětí.  
V reakci na ostatní připomínky bude 

navrženo, že pro nově vzniklá zařízení od 

účinnosti novely bude omezena kapacita 
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bude mít zvýšené ekonomické dopady v důsledku zvýšeného nároku na 

kapacity v ostatních zařízeních sociálně právní ochrany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K § 47d Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 
Využívání státního příspěvku a zejména jeho následné vyúčtování je 

předmětem dlouhodobé kritiky ze strany Ministerstva  financí. 
Je nám známo, že tzv. doprovázející organizace obdrží 48 tisíc Kč ročně na 

jednu rodinu a tato výše je jednotná bez ohledu na počet dětí vyrůstajících 

v pěstounské rodině a jejich specifické potřeby. Příspěvek by měl sloužit na 

financování služeb pro pěstouny a jim svěřené děti, na doprovázení pěstounů 

a kontrolu výkonu pěstounské péče. Tímto státním příspěvek však pokrývají 

maximálně na 12 dětí a rovněž omezení 

ohledně možnosti umístění ZDVOP u 

školského a zdravotního zařízení.  
MF: nesouhlas s vypořádáním 
Připomínka je akceptována pouze částečně, 

zásadně nesouhlasíme s omezením kapacity 

max. na 12 dětí. 
Na jednání na úrovni náměstků ministryň bylo 

dohodnuto, že MF považuje připomínku 

vypořádanou pouze za předpokladu, že pro 

stávající zařízení bude ponechána kapacita 28 

dětí a pro nově vzniklá zařízení bude kapacita 

omezena na max. 20 dětí. 
 
MPSV: souhlasí s stanovením kapacity u nově 

vznikajících ZDVOP na 20 dětí. 
 
18.2.2020 
MF: Souhlas s vypořádáním. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
MPSV souhlasí se změnou financování (tj. 

převod přímo na ORP) pouze v případě 

kladného stanoviska zástupců obcí a krajů. 
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doprovázející organizace zejména osobní náklady zaměstnanců, provozní a 

věcné výdaje a na služby, které by měly pěstounským rodinám nabízet, 

vynakládají už jen zbylou část. Z toho jasně vyplývá, že ty služby, které jsou 

pěstounům nabízeny, se řídí zejména prioritami doprovázející organizace, 

nikoli potřebami pěstounů. Navenek to tedy vypadá, že příspěvek na výkon 

pěstounské péče slouží  k zajištění pěstounské péče, ale fakticky financuje 

organizace, které s dětmi vůbec nepracují nebo pracují v omezené míře. 
Z výše uvedených důvodů požadujeme zrušení státního příspěvku na 

výkon pěstounské péče. Podle našeho názoru, by funkci doprovázející 

organizace pro pěstouny mohly dělat obce s rozšířenou působnosti v rámci 

výkonu sociálně právní ochrany. Finanční prostředky by se měly zapojit do 

péče o ohrožené děti efektivnějším způsobem, který by vedl k lepšímu 

zacílení prostředků pro potřeby pěstounských rodin a jim svěřených dětí.  
 
Zásadní připomínka 

Toto bude dále diskutováno, nelze však řešit v 

rámci předložené novelizace. 
 
MPSv však upozorňuje, že nedostatečně 

připravené změny v oblasti SPVPP by mohlo 

vést ke kolapsu systému náhradní rodinné 

péče. Zásadním rizikem je nedostatek 
personálních a odbornýh kapacit OÚ ORP, ale 

také střet rolí (pomoc a podpora při 

doprovázení x kontrola).  
 
Což by ve svém důsledku bylo pro ČR 

mnohonásobně dražší (viz Dítě v ústavu 

mnohonásobně dražší, dle typů zařízení, např. 

u dětských domovů pro děti do 3 let jde o 

částku 55 111 Kč měsíčně za dítě). 
 
MPSV dalo MF k dispozici stručnou analýzu k 

využívání SPVPP, ze které vyplývá, jak je 

SPVPP využíván ve prospěch pěstounů a jim 

svěřených dětí. Není špatně, že jsou 

financováni zaměstnanci doporvázejících 

subjektů - klíčoví pracovníci organizace, kteří 

s rodinou pracují, a jiní odborníci -
zaměstnanci organizace. Toto je naopak 

levnější, než „nákup“ externích služeb 

(terapeuti, psychologové, lektoři, právníci). 
 
ROZPOR 
MF nesouhlas s vypořádáním. 
Na připomínce trváme, požadujeme zrušení 

příspěvku na výkon pěstounské péče. Funkci 

doprovázejících organizací by měly dělat 

ORP. 
Oproti materiálu, který byl zaslán do MPŘ, je 

v současném znění navrhováno zvýšení 
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příspěvku na 60 000,- Kč ročně na jednu 
rodinu. S tímto navýšením zásadně 

nesouhlasíme s ohledem na výrazné dopady na 

SR. 
18.2.2020 Nesouhlas, na připomínce nadále 

trváme. 
§ 47i, 47j a 

47l 
Ministerstvo 
financí 

K § 47i, 47j a 47l Odměna pěstouna a Příspěvek při převzetí dítěte 
Zásadně nesouhlasíme se zvýšením odměn pěstounům na přechodnou dobu 

a přiznáním jednorázového příspěvku při převzetí dítěte. 
Po zvýšení odměny by celková částka pro pěstouna na přechodnou dobu 

pečující např. o dítě do 6 let činila 34 950 Kč, kdežto pro osobu pečující 

dlouhodobě pouze 16 950 Kč + jednorázový příspěvek 8 000 Kč. Zvýšením 

odměny by tak došlo k rozšíření diference v odměňování osob v pěstounské 

péči. Argument pro zatraktivnění pěstounské péče na přechodnou dobu pak 

považujeme za zavádějící, jelikož dle statistik MPSV došlo během let 2014 - 
2018 k nárůstu počtu pěstounů na přechodnou dobu, kteří pečují alespoň o 

jedno dítě, o cca 88 %. 
V této souvislosti považujeme za nutné upozornit na Programové prohlášení 

vlády, kde je uvedeno: „zachováme variabilitu forem náhradní péče a budeme 

je rozvíjet s cílem vytvořit dostatečné kapacity pro individuální péči 

rodinného typu tak, aby si jednotlivé formy nekonkurovaly, ale vhodně se 

doplňovaly.“. 
 
Zásadní připomínka 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nelze souhlasit s odůvodněním připomínky, 

jelikož nereflektuje faktický vývoj a nastavení 

systému náhradní péče. Přiznání jednorázového 

příspěvku i krátkodobým pěstounům je naopak 

v souladu s názorem Nejvyššího správního 

soudu.  
MPSV se rovněž domnívá, že návrh je naopak 

v souladu s cíli ČR, aby byla náhradní péče o děti 

kvalitní, různorodá a zároveň efektivní, co se týče 

finančních nákladů. 
 
Přechodným pěstounům nebyla odměna 

navýšena v roce 2018 a naopak jim již není 

umožněno pobírat rodičovský příspěvek (na 
rozdíl od pěstounů dlouhodbých, kteří mohou), 

přitom 75% dětí v PPPD jsou děti mladší 2 let.  
 
V návaznosti na různá připomínková místa 

MPSV pracuje s variantou navýšení přechodným 

pěstounům na částku 27 tis. Kč.  
U dlouhodobých pěstounů se předpokládá jiný 

příjem kromě odměny pěstouna – RP, když je 

dítě malé, příjem ze zaměstnání, když dítě 

navštevuje školku, školu, případně pak 

důchod, nemůže-li pěstoun pracovat (tak jako 
v běžné rodině). U PPPD nelze kromě odměny 

jiný příjem očekávat – RP nemohou pobírat, 
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důchod rovněž nikoli, neboť nejde o osoby 

v důchodovém věku, příjmy ze zaměstnání také 

v drtivé většině případů také nikoli, neboť si lze 

těžko představit zaměstnavatele, který 

přechodného pěstouna zaměstná a vždy s přijetím 

dítěte ze dne na den ze zaměstnání uvolní. U 
PPPD je tedy odměna pěstouna základní zdroj 

obživy. Proto je nutné navýšení odměny – 
zdražují nájmy, služby atd., kvůli 

nedostatečnému financování končí mnoho 

PPPD. 
 
Nárůst PPPD souvisel s novelou ZSPOD účinnou 

od 1.1.2013. Jak z dat i v RIA vyplývá, 

přechodných pěstounů od r. 2017 ubývá.  
 
Znovu upozorňujeme, že v případě nenavýšení 
odměny přechodným pěstounům by došlo 

k ohrožení schopnosti přechodných pětsounů 

vykonávat svou činnost, což povede k nárůstu 

dětí v ústavní péči, vyšším výdajům na umístění 

dítěte a rovněž je toto v rozporu s mezinárodními 

závazky.  
S nenavýšením odměny přechodných pěstounů, 

případně nedostatečným navýšením lze očekávat 

nesouhlas ostatních připomínkových míst. 
ROZPOR 
MF: nesouhlas s vypořádáním 
Na jednání dne 7.2. 2020 bylo sděleno, že MF 

je ochotno akceptovat zvýšení odměn 

pěstounům na přechodnou dobu max. o 10%. 

Ze strany MPSV nebyl tento požadavek nebyl 

dodržen. 
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V případě Příspěvku za převzetí dítěte byla ze 

strany MPSV přislíbena judikatúra, která 

zakotvuje ustanovení, že pěstouni na 

přechodou dobu mají na tento příspěvek 

nárok. Ze strany MPSV nebyl tento 
požadavek nebyl dodržen. 
 
Dne 18.2.2020 
S ohledem na to, že nám byla zaslana slíbená 

judikatúra, souhlasíme, aby pěstounům na 

přechodnou dobu byl přiznám i příspěvek při 

převzetí dítěte. Jak bylo řečeno na jednání 

k vypořádání připomínek musí být částka 

zastropována  na úrovni 40 tis. Kč. ročně. Se 

zvýšem odměn pěstounům na přechodnou 

dobu nadále nesouhlasíme. 
§ 50b Ministerstvo 

financí 
K § 50b Zaopatřovací příspěvek 
Se zavedením zaopatřovacího příspěvku zásadně nesouhlasíme. Podle 
našeho názoru je systém zaopatření mladých dospělých odcházejících po 

zletilosti z náhradní péče, tak jak je zakotven v současné právní úpravě, 

vyhovující a doporučujeme ho ponechat. Navrhovaná právní úprava se jeví 

jako zbytečně komplikovaná a jak je patrné i více finančně náročná (dopad 

na státní rozpočet ve výši 129, 6 mil. Kč ročně). 
Navrhujeme, aby v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy byla zakotvena povinnost těchto zařízení prodloužit pobyt 

ve školském zařízení v případě přípravy mladého dospělého na budoucí 

povolání (tzn. po dobu nezaopatřenosti). 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno 
Na základě konzultace s MŠMT bude 

upraveno tak, že zaopatřovací příspěvěk bude 

náležet při splnění podmínek (nezaopatřenost, 

individuální plán, studium) pouze osobám po 

ukončení pěstounské náhradní péče a rovněž 

po skončení ústavní péče, ale zde pouze v 

případě, že osoba nebude dále pobývat ve 

školském zařízení.  
Primárním cílem zaopatřovacího příspěvku je 

motivace osob ke studiu, jelikož oproti běžné 

populaci, jsou tyto osoby velmi znevýhodněny 

a dosahují nižšího vzdělání.  
 
Stávající úprava zaopatření mladých 

dospělých po ukončení náhradní péče je 

nejednotná a nedostačující zejména z 

následujících důvodů: 
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V případě dětí odcházejících z pěstounské 

nebo poručnické péče je zachování nároku na 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dosažení 

zletilosti vázán nejen na podmínku trvající 

nezaopatřenosti, ale rovněž na podmínku 

trvalého soužití a vedení společné domácnosti 

s bývalým pěstounem či poručníkem; není tak 

zajištěno zaopatření zletilých nezaopatřených 

dětí, které se rozhodly soužití s bývalým 

pěstounem či poručníkem ukončit. 
V případě dětí odcházejících z ústavní výchovy 

je zakotven pouze nárok na poskytnutí 

věcného daru nebo jednorázového peněžitého 

příspěvku až do výše 25 000 Kč. Těmto dětem 

tedy není zaručena ani stejná výše 

jednorázového příspěvku jako v případě 

jednorázového příspěvku při ukončení 

pěstounské péče podle platného § 47h zákona 

č. 359/1999 Sb., ani jim není poskytován žádný 

opakovaný příspěvek obdobný příspěvku na 

úhradu potřeb dítěte po skončení pěstounské 

péče podle § 47f odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. 
Z hlediska potřebnosti podpory a pomoci při 

dokončení přípravy na budoucí povolání a při 

řešení dalších nezbytných osobních záležitostí 

(zejména bydlení) jsou děti odcházející z 

náhradní ústavní péče ještě více ohroženou 

skupinou, než děti odcházející z pěstounské či 

poručnické péče. Těmto dětem bude nově 

zajištěna nejen potřebná finanční podpora, ale 

rovněž kvalifikovaná pomoc sociálního 

pracovníka – sociálního kurátora obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností v rámci 

zpracování a plnění individuálního plánu 

mladého dospělého, který má být nezbytnou 
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podmínkou pro vznik nároku na opakovaný 

zaopatřovací příspěvek. 
 
Vyčíslení finančních dopadů: 
Dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte v 

kategorii 18-26 let pobírá cca 2 400 mladých 

dospělých, kteří byli do zletilosti v pěstounské 

péči. V případě mladých dospělých z ústavních 

zařízení odhadujeme, že bude dávku pobírat 

cca 1 000 mladých dospělých, kteří budou po 

skončení ústavní péče studovat a bydlet mimo 

ústav (např. na internátu, na koleji či ve 

spolubydlení), což je dohromady cca 3 400 
osob 
 
Počet oprávněných osob cca 3 400 x 15 000 

Kč/měsíčně = 51 mil. Kč měsíčně, po odečtu 

úspor z dávek PP, včetně odvodů za bývalé 

pěstouny (- 49,8 mil. Kč) = dopad cca 1,2 mil. 

Kč/měsíc x 12 = 14,4 mil. Kč/rok. 
 
MF: S ohledem na dohodu s MŠMT, 

souhlasíme s vypořádáním. 
 
MF: Vzhledem k tomu, že dohodu neznáme, 

budeme  akceptovat stanovisko MŠMT. 
§ 50r odst. 

2 
Ministerstvo 
financí 

K § 50r odst. 2 Přeplatky 
Na konci věty první se požaduje doplnit slova: „, pokud v této lhůtě nebylo 

vydáno rozhodnutí podle odstavce 6“. 
Předmětné ustanovení upravuje lhůtu pro zánik nároku na vrácení přeplatku, 

přičemž v sobě kumuluje jak lhůtu pro rovinu nalézací (tj. do kdy má být 

ohledně přeplatku rozhodnuto), která se procesně řídí zákonem č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a 

současně lhůtu pro rovinu platební, která se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „daňový řád“), v rámci 

tzv. dělené správy. Ve vztahu k daňovému řádu se přitom jedná o speciální 

 
Neakceptováno. 
Mělo by dojít ke komplexní úpravě u všech 

dávkových předpisů zmiňovanou novelou MF, 

resp. v rámci připravovaného daňového balíčku 

pro rok 2021 provedením dílčích změn týkajících 

se úpravy tzv. dělené správy vykonávané orgány 

Celní správy České republiky ve více zákonech 

napříč právním řádem. Tedy věcně souhlasíme, 
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úpravu oproti lhůtě pro placení daně podle § 160 daňového řádu s odlišnými 

případy jejího stavení či prodloužení. 
Ministerstvo financí jako gestor daňového řádu a Generální ředitelství cel 

jako orgán obecně vymáhající peněžitá plnění v režimu dělené správy 

dlouhodobě usilují o odstranění výjimek oproti obecné úpravě daňového 

procesu, které současně komplikují výkon působnosti orgánů Celní správy 

České republiky v rámci dělené správy, včetně např. nastavení infomačních 

systémů atd.      
Požaduje se proto, aby prostřednictvím výše uvedeného doplnění textu byla 

lhůta podle § 50r odst. 2 navrženého zákona zúžena pouze na nalézací rovinu 

ukládání daného peněžitého plnění, zatímco pro lhůtu pro jeho placení by 

byla aplikována obecná úprava § 160 daňového řádu. 
Ministerstvo financí si je vědomo skutečnosti, že původně navržený koncept 

předmětného ustanovení byl předkladatelem převzat z platné právní úpravy 

v § 42k odst. 4 a § 47z odst. 2 měněného zákona, resp. jiných již platných 
právních předpisů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (např. § 62 

odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb. či § 55 odst. 4 a § 56 odst. 4 zákona č. 

435/2004 Sb.). Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí plánuje v rámci 

připravovaného daňového balíčku pro rok 2021 provedení dílčích změn 

týkajících se úpravy tzv. dělené správy vykonávané orgány Celní správy 

České republiky ve více zákonech napříč právním řádem, plánuje 

analogickou úpravu navrhnout v rámci tohoto legislativního nosiče též do 

uvedených již platných zákonů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, 

a to včetně úpravy § 42k odst. 4 a § 47z odst. 2 zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí v duchu výše uvedené připomínky. Předpokládá se, že daňový 

balíček pro rok 2021 by měl být předložen do vnějšího připomínkového 

řízení ještě v lednu 2020, přičemž v rámci tohoto připomínkového řízení 

předpokládáme též případnou diskuzi na toto téma. 
 
Zásadní připomínka 
 

ale je třeba postupovat tak, aby přeplatky byly 

vymáhány shodně u všech typů dávek. 
 
MF: souhlas s vypořádáním 
 

K 
důvodové 

zprávě 

Ministerstvo 
financí 

K části D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet a 

ostatní veřejné rozpočty 
Tato část je psána zmatečně - na úvod je řečeno, že celkový dopad na státní 

rozpočet bude neutrální, ale v další části je řečeno, že navýšení finančních 

Akceptováno. 
DZ bude upravena. 
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prostředků ze státního rozpočtu pro oblast sociálně-právní ochrany dětí lze 

odhadovat na 0,25 mld. Kč, byť je toto tvrzení dále relativizováno. 
Požadujeme jasně říci, zda navrhovaná právní úprava bude znamenat vyšší 

výdaje ze státního rozpočtu a jak budou v takovém případě zajištěny, anebo 

říci, že navrhovaná právní úprava vyšší výdaje znamenat nebude. 
 
Zásadní připomínka 

MF: Vypořádání připomínky nelze posoudit, 

vzhledem k tomu, že nám nebyla předložena 

důvodová zpráva. 
 
Dne 18.2.2020 
Ve zdůvodnění stále postrádáme vyjádření, 

jak  budou zvýšené výdaje pokryty. 
§ 42 a 42a Ministerstvo 

spravedlnosti 
K § 42 a 42a: Požadujeme, aby byly změny navrhované v úpravě zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc provázány se změnami v související úpravě 

předběžných opatření upravujících poměry dítěte obsažené v ust. § 452 a 

násl. zákona o zvláštních řízeních soudních. V tomto ohledu odkazujeme 
rovněž na dřívější požadavek MPSV na změnu příslušné úpravy, který byl 

v loňském roce ve formě zásadní připomínky uplatněn v rámci 

meziresortního připomínkového řízení k Návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony (č. j. OVA 834/19). Rovněž je v tomto ohledu třeba 

přihlédnout také k závěrům Kulatého stolu k legislativním úvahám a 

záměrům MSp, MPSV a MŠMT v oblasti opatrovnického soudnictví, který 

se uskutečnil dne 18. 11. 2019 na MPSV.  
 
Za stěžejní považujeme v daném ohledu především sjednocení pravidel o 

době trvání a prodloužení doby trvání všech předběžných opatření týkajících 

se péče o dítě. Zároveň za vhodné považujeme také vyjasnění otázky aktivní 

legitimace k podání návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být 

odevzdáno do péče jiné osoby než rodiče nebo příbuzného. Tyto otázky 

bezprostředně souvisejí mimo jiné také s režimem pobytu dítěte v zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Konečně v návaznosti na praktické 

zkušenosti s aplikací úpravy § 452 a násl. ZŘS požadujeme revidovat další 

související podmínky týkající se procesu nařízení a prodloužení předběžného 

opatření upravujícího poměry dítěte. 
 
S ohledem výše uvedené požadujeme návrh doplnit o novou část čtvrtou 

obsahující související novelu zákona o zvláštních řízeních soudních. Ta by 

s přihlédnutím k výsledku dosavadních odborných diskuzí měla obsahovat 

následující změny: 
 

Akceptováno 
 
MSp: Ad § 35 – Akceptována byla naše 

připomínka, podle níž by mohla být novele 

rozšířena také o adaptaci nařízení Rady (EU) č. 

2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech 

rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních 

únosech dětí (přepracované znění). Dovolujeme 

si Vás tedy požádat o rozšíření námi navrhované 

části čtvrté (novela zákona o zvláštních řízeních 

soudních) o bod 9, jehož znění a odůvodnění si 

Vám dovoluji zaslat přílohou. Zároveň 

bezprostředně s ust. § 35 upozorňujeme na 

skutečnost, že je třeba v souvislosti s nařízením 

dílčím způsobem upravit také působnost 

ÚMPOD. V tomto směru doporučuji, abyste se 

obrátili na pana ředitele Kapitána, který již má o 

příslušné úpravě podle našich informací 

konkrétní představu. Nyní se relevantní 

kompetence ve vztahu k nástrojům 

sekundárního unijního práva vymezují v § 35 

odst. 2 písm. k) a písm. l). Pokud je nám známo, 

tak by mohlo postačit jen ponechání písm. l) a 
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ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o zvláštních řízeních soudních 

Čl. V 
 
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona 

č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 334/2016 Sb., 

zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb. 

a zákona č. …/… Sb., se mění takto: 
 
1. V § 452 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
„(3) Ustanovení tohoto pododdílu o trvání a prodloužení doby trvání 

předběžného opatření se použijí i na předběžné opatření, jímž má být 

účastníku uloženo, aby odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče 

osoby dítěti příbuzné nebo blízké.“. 
 
2. V § 454 odst. 1 se za slovo „opatření“ vkládají slova „, jímž má být 

nařízeno umístění dítěte mimo péči rodičů nebo péči osoby dítěti příbuzné 

nebo blízké,“. 
 
3. V § 456 se slova „, nejpozději do 24 hodin od jeho podání“ zrušují. 
 
4. V § 456 se doplňuje věta „Nejsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodné, 

rozhodne soud zpravidla do 24 hodin od zahájení řízení; vydá-li soud 
rozhodnutí po uplynutí této lhůty, uvede v odůvodnění rozhodnutí 

skutečnosti, pro které nebylo možné tuto lhůtu dodržet.“. 
 
5. V § 547 se na konci textu věty první doplňují slova „, není-li určen pozdější 

okamžik“. 
 
6. § 459 zní: 
 

„§ 459 
Trvání předběžného opatření 

 

doplnění odkazu na nařízení o výživném i na 

Brusel IIa, resp. Brusel IIb. 
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Dobu trvání předběžného opatření určí soud s přihlédnutím k okolnostem v 

délce nepřesahující 3 měsíce od jeho vykonatelnosti.“. 
 
7. V § 460 odst. 1 větě první se slova „na dobu nejvýše 1 měsíce“ zrušují. 
 
8. V § 460 odst. 1 větě druhé se slovo „dobu“ zrušuje, za slovo „výjimečně“ 

se vkládá slovo „opakovaně“ a za slovo „prodloužit“ se vkládají slova „na 

dobu určenou s přihlédnutím k okolnostem v délce nepřesahující 3 měsíce“. 
 
Dosavadní část čtvrtá, čl. V, se označuje jako část pátá, čl. VI. 
 
Tuto připomínku označujeme za zásadní. 
 

Obecně  Odbor 
kompatibility 

V důvodové zprávě je nutné také specifikovat, jakou povahu má státní 

příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

z hlediska pravidel poskytování státní podpory. Požadujeme doplnit zejména 

vztah tohoto státního příspěvku k čl. 107 a 108 SFEU. Pokud je státní 

příspěvek analogický jako dotace sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách (viz důvodová zpráva k bodu 85), tj. z hlediska 
práva EU v režimu de minimis nebo v režimu služeb obecného 

hospodářského zájmu, je nutné zajistit implementaci předpisů EU z oblasti 
státní podpory při poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

(zejména s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 

pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 

(2012/21/EU) nebo s nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 
2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 

hospodářského zájmu).  
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
 
 Při nakládání s veřejnými prostředky je třeba 

brát na zřetel pravidla v EU.  
V případě služeb obecného zájmu se nejedná o 

klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, 

které se vyznačují svým zvláštním charakterem. 
Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, 

kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu 

veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je 

fakt, že pokud by nebyly finančně podporovány 

veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na 

trhu vůbec nebo by byly poskytovány v nižší 

kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční 

podpory služeb obecného zájmu ze strany 

veřejných subjektů vychází z tržního selhání v 

oblasti nabídky těchto služeb. 
 
V případě státního příspěvku pro zřizovatele 

ZDVOP však jde sice o výdaj ze státního 

rozpočtu, avšak slouží k (částečnému) pokrytí 

nákladů za péči poskytovanou ohroženým dětem, 

které byly do zařízení umístěny soudem či z 
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důvodu krizové situace v rodině na základě 

smlouvy mezi zařízením a zákonným zástupcem 

se souhlasem orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí. Nejde tedy o klasickou ekonomickou 
činnost – nabízení zboží a/nebo služeb. Jde o 

obdobný režim jako poskytování finančních 

prostředků na děti umístěné v školských 

ústavních zařízeních (dětské domovy atd.).  
 

Obecně  Odbor 
kompatibility 

Příslušnost orgánů sociálně právní ochrany je stanovena často ve vazbě na 

trvalý pobyt dotčených osob (v novele např. § 47b odst. 6, § 47c odst. 4 a 6, 

ale i celá úprava místní příslušnosti ve stávajícím znění § 61), ačkoliv ne 

všechny osoby musí mít na území České republiky skutečně trvalý pobyt (viz 

např. § 61 odst. 3 písm. b) vzhledem k dotčenému § 20 odst. 1). Příslušnost 

orgánů sociálně právní ochrany by měla být v tomto směru revidována a 

upravena, pokud se ustanovení týká i osob bez trvalého pobytu na území. 

Resp. doporučujeme doplnit do zákona obecné ustanovení, podle čeho se řídí 

příslušnost u osob, které na území ČR nemají trvalý pobyt. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. 

bude doplněno v souladu s § 11 odst. 1 písm. d) 

správního řádu. To znamená, že není-li dále 

stanoveno jinak, řídí se místní příslušnost 

krajského úřadu, obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a obecního úřadu místem 

trvalého pobytu dítěte nebo místem pobytu na 

území České republiky podle druhu pobytu 
cizince1a) (dále jen "místo trvalého pobytu"); 
nemá-li dítě místo trvalého pobytu na území 

České republiky, je místní příslušnost určena 

posledním známým místem jejího pobytu na 
území České republiky. 
1a) 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů. 
 

bod 79 (§ 

50e) 
Odbor 
kompatibility 

K čl. I bod 79 (§ 50e): 
 
Navrhovaná úprava oprávněných osob, které budou mít nárok na 

zaopatřovací příspěvek, v § 50e je implementační vůči řadě směrnic a 

nařízení, které občanům EU, specifikovaným skupinám třeťozemců a jejich 

rodinným příslušníkům zaručují volný pohyb a nediskriminiační zacházení 

v prostoru EU (jejich výčet viz výše). S tím souvisí nárok těchto skupin na 

sociální ochranu a sociální výhody za stejných podmínek, za kterých jsou 

poskytovány občanům ČR.   Implementační části ustanovení je nutné 

podtrhnout, doplnit celexová čísla dotčených evropských předpisů, doplnit 

Akceptováno. 
 
Bude upraveno shodně jako u dávek pěstounské 

péče (§ 47o odst. 1, kromě písm.  c) , tedy 

„nezletilým cizincem svěřeným na území České 

republiky do péče nahrazující péči rodičů“ – pro 
nárok na zaopatřovací příspěvek musí být daná 

osoba již zletilá)  
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do rozdílové tabulky a připojit k návrhu srovnávací tabulky dotčených 

evropských předpisů. 
 
Zásadní připomínka 

§ 50g 

Nárok na zaopatřovací příspěvek 

má při splnění podmínek stanovených  
v tomto zákoně pouze fyzická osoba, 

jestliže je 

a) na území České republiky hlášena k 

trvalému pobytu podle jiného právního 

předpisu61), jde-li o státního občana 

České republiky, 
 

b) na území České republiky oprávněna 

k přechodnému nebo trvalému pobytu 

podle zvláštního právního předpisu62), 
jde-li o cizince,  

 
c) cizincem, který je držitelem povolení k 

trvalému pobytu s přiznaným právním 

postavením dlouhodobě pobývajícího 

rezidenta v Evropské unii na území 

jiného členského státu Evropské unie a 

bylo mu vydáno povolení k 

dlouhodobému pobytu na území České 

republiky podle jiného právního 

předpisu62), 
 

d) rodinným příslušníkem cizince 

uvedeného v písmenu b) a c), kterému 

bylo vydáno povolení k přechodnému 
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pobytu na území České republiky podle 

jiného právního předpisu62), 
 

e) cizincem, kterému byla na území České 

republiky podle jiného právního 

předpisu63) udělena mezinárodní 

ochrana nebo žadatelem o udělení 

mezinárodní ochrany, pokud není 

ubytován v azylovém zařízení 

Ministerstva vnitra, 
 

f) cizincem, kterému byla na území České 

republiky podle jiného právního 

předpisu64) přiznána dočasná ochrana 

nebo žadatelem o přiznání dočasné 

ochrany, pokud není ubytován 

v humanitárním středisku, nebo 
 

g) osobami, jejichž nárok vyplývá z přímo 

použitelných předpisů Evropské uniex) 
nebo osobami zaměstnanými, 

samostatně výdělečně činnými, osobami 

ponechávajícími si takové postavení a 

jejich rodinnými příslušníky majícími 

právo na rovné zacházení podle 

předpisů Evropské unie57), 
a to, pokud má na území České republiky 

bydliště; co se rozumí bydlištěm, stanoví 

zákon o pomoci v hmotné nouzi39g). 
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Podmínka bydliště se nevtahuje na 

fyzické osoby uvedené v písmenu g). 

__________ 
x) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 

2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze 

dne 16. září 2009, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 

883/2004 o koordinaci systémů 

sociálního zabezpečení. Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, 
kterým se rozšiřuje působnost nařízení 

(ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 

987/2009 na státní příslušníky třetích 

zemí, na které se tato nařízení dosud 

nevztahují pouze z důvodu jejich státní 

příslušnosti. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze 

dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Unie. 
 

§ 50e písm. 

a) 
Odbor 
kompatibility 

§ 50e písm. a) v předložené podobě není dostatečně srozumitelné, 

doporučujeme jeho úpravu, aby bylo zřetelné, na které osoby přesně dopadá. 

Trvalý pobyt mají podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na našem 

území i dlouhodobě pobývající rezidenti EU, kteří tento status získali v ČR 

(§ 83). Podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, mají v ČR trvalý pobyt na 

území také osoby, které získají v ČR azyl (§ 76). Ustanovení je nutné upravit, 

aby nebylo pochyb, zda tyto skupiny osob pod něj spadají, zda je tedy 

Akceptováno.  
 
Viz navržená úprava výše. 
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částečnou transpozicí ke směrnicím  2003/109/ES a 2011/95/EU nebo je 

nutné nároky těchto osob zahrnout jinde (v rámci § 50e písm. b) a písm. f) 

jsou pak transponovány nároky dalších oprávněných dle těchto směrnic). 
V okruhu oprávněných osob nicméně postrádáme rodinné příslušníky 

dlouhodobě pobývajících rezidentů podle směrnice 2003/109/ES, kteří 

splňují podmínky uvedené ve směrnici 2003/86/ES pro sloučení rodiny, a 

pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České 

republiky za účelem sloučení rodiny (srov. § 5 zákona č. 111/2006 Sb. o 

pomoci v hmotné nouzi; § 42c odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců). 
 
Zásadní připomínka 

§ 50e písm. 

d) a písm. 

e) 

Odbor 
kompatibility 

V § 50e písm. d) a písm. e) požadujeme na konec obou ustanovení uvést pozn. 

pod čarou  č. 57), které v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí odkazuje na 

nařízení č. 492/2011. 
 
Proti obecnému požadavku na bydliště na našem území v § 50e na konci pro 
vznik nároku na zaopatřovací příspěvek nemáme připomínek u ekonomicky 
neaktivních občanů EU, u ekonomicky aktivních občanů EU, kteří podléhají 

nařízení č. 492/2011 nebo u osob samostatně výdělečně činných, který si 

nárok na sociální výhody odvozují od směrnice 2004/38/ES (viz rozsudek 

ve spojených věcech C-147/11 a C-148/11 ve věci Czop a Punakova), by 
požadavek bydliště na území ČR podle judikatury SD EU byl považován za 

nepřímo diskriminační kritérium, které brání volnému pohybu osob. Např. 

rozsudek C-20/12 ve věci Giersch, který konstatoval, že podmínka bydliště 

v členském státě je nepřímo diskriminační pro děti příhraničních pracovníků, 

kteří žádají poskytnutí finanční podpory na vysokoškolské studium. Čl. 7 

odst. 2 nařízení č. 492/2011 je dle judikatury rovněž určeno k zabránění 

diskriminace působící v neprospěch potomků, kteří jsou na pracovníkovi 

závislí, tedy pokud jim nadále poskytují výživu.1 Předkladatel by tudíž musel 

obhájit, že vzhledem k další podmínce, kterou musí oprávněná osoba 

splňovat, aby jí vznikl nárok na zaopatřovací příspěvek, tj. že oprávněná 

osoba musí být podle navrhovaného § 50b odst. 1 písm. b) nezaopatřeným 

dítětem podle zákona o státní sociální podpoře (§ 11), nemůže vzniknout 

Akceptováno 
 
Viz navržená úprava výše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Např. rozsudek C-542/09 ve věci Komise v. Nizozemsko, bod 48. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

43 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

situace, že by svůj nárok buď on, ale ani jeho rodič odvozoval od nařízení 

č. 492/2011 nebo byl osobou samostatně výdělečně činnou. Oprávněná osoba 

nemusí být vždy zcela osiřelá? Pokud by ovšem toto nebylo možné 

jednoznačně vyloučit, je kritérium bydliště nepřiměřené a je nutné ho pro tyto 

osoby z návrhu vyloučit. Tato připomínka přímo souvisí i s tím, zda je dávku 

možné poskytovat pouze na území ČR (v § 50j odst. 4). 
 
Zásadní připomínka 

 
§ 50j odst. 4 - U dávek, které jsou vypláceny 

v režimu sociální výhody, se dávka do zahraničí 

nevyplácí – platí obecně i pro jiné dávky. 

Znamená to, že se nevyplácí na účty vedené 

v zahraničí, příjemce tedy musí mít účet v ČR. 
 
 
 
 
 

Obecně 
Nad rámec 

Kancelář 

veřejného 

ochránce práv  
(KVOP) 

Připravovaná novela je příležitostí nahradit v textu zákona nevhodný pojem 

„žadatel vhodný stát se osvojitelem nebo pěstounem“. Pojem žadatel je 

zavádějící. Budí dojem nárokovosti a vychází z pohledu těch, kteří se chtějí 

stát náhradními rodiči/pečovateli. Očekávání „vyhovění žádosti“ ale 

do oblasti náhradní rodinné péče nepatří. Odkazuji zde na odbornou 
publikaci „Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů“ organizace 

Triada, o. s., konkrétně na str. 10‒11 textu.2 
Někteří žadatelé, kteří se na mě obracejí jako stěžovatelé, mají dojem, že 

o jejich žádosti rozhodují jiní, kteří jim nechtějí vyhovět nebo se dostatečně 

nesnaží jim vyhovět. Pokud se úřady řídí požadavky žadatelů, délkou jejich 

zařazení v evidenci osob vhodných stát se pěstounem nebo osvojitelem, 
do popředí se dostává snaha vyjít jim vstříc, naplnit jejich očekávání, zkrátit 

dobu čekání na dítě. Tento postup vytváří situaci, kdy zájem dítěte ustupuje 

do pozadí a primárními se stávají zájmy dospělých, žadatelů i pracovníků, 

kteří se na zprostředkování podílejí. 
Považuji proto za důležité namísto termínu „žadatel“ zavést do zákona 

pojmově neutrální termín „uchazeč“. Jsem přesvědčená o tom, že je 
zapotřebí jazykovou změnou verbalizovat základní princip 

zprostředkování náhradní rodinné péče, a sice ten, že dítě má své 

požadavky a specifické potřeby, a že je to dítě, kdo má nárok na to, aby 
mu stát nalezl mezi uchazeči náhradní rodiče/pečovatele, kteří dokáží 

naplnit jeho potřeby. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
MPSV s připomínkou věcně souhlasí, nicméně 

navrhovaná změna terminologie u žadatelů o 

zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a 

u odměny pěstouna by představovala výrazný 

legislativní zásah do řady ustanovení platného 

znění zákona. Jako základní zásada platí, že 

k novelizaci zákona má docházet jen 

v nezbytných případech, přičemž platná úprava 

zákona v tomto ohledu žádné výrazné obtíže 

v praxi nečiní. 
MPSV se přiklání k tomu, aby změna 

terminologie byla provedena až v souvislosti 
s rozsáhlejšími změnami v úpravě 

zprostředkování NRP a pěstounské péče v zákoně 

č. 359/1999 Sb. MPSV je dohodnuto 

s Ministerstvem spravedlnosti, že v letošním roce 

bude provedena celková revize úpravy náhradní 

rodinné péče a osvojení jak v občanském 

zákoníku, tak v zákoně č. 359/1999 Sb., a to 

s cílem připravit návrh komplexní legislativní 

změny pro následující volební období. 
 

 
2  Dostupné z https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/odborna_priprava_triada.pdf 
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Dále vznáším připomínku k názvu dávky pěstounské péče „odměna 

pěstouna“. Tento název evokuje princip zásluhovosti a bývá proto v tomto 
smyslu vykládán orgány sociálně-právní ochrany dětí. Ty vydávají mj. 

stanoviska k tomu, zda existují důvody hodné zvláštního zřetele v rodině 

pěstouna (prarodiče) pro to, aby mu úřad práce přiznal „odměnu pěstouna“. 

Dále pak je tento název zdrojem nepochopení ze strany obecných pěstounů, 

kteří se porovnávají s pěstouny-prarodiči a mají pocit nespravedlnosti, neboť 

pobírají „odměnu“ stejně jako pěstouni-prarodiče, na něž nejsou vždy 

kladeny tak vysoké nároky jako na obecné pěstouny. Tato dávka pak bývá 

interpretována ve smyslu zásluhovosti i ze strany soudů, které rozhodují 

o pěstounské péči prarodičů. Do soudního rozhodování o soukromoprávním 

institutu pěstounské péče se vnáší hledisko veřejnoprávní – finanční 

ohodnocení pěstounů. To má za následek, že soudy děti raději svěří 

do institutu „péče jiné osoby“, pokud mají dojem, že si prarodič odměnu 

pěstouna nezaslouží, např. z důvodu, že je zadlužený a dávka by mu 

posloužila mj. i na úhradu dluhů. Tato dávka má však jiný cíl. Má alespoň 

zčásti nahradit pěstounům příjem, a proto by měla mít jiný název, který by 

byl pojmově neutrální. Navrhuji proto, aby se dávka nazývala „příspěvek 

pěstouna“ či „pěstounský příspěvek“. Na podporu závěru o vhodnosti 
zvolit pojmově neutrální termín využívám pojmosloví ze slovenské právní 

úpravy, kde se tato dávka nazývá „opakujícím se příspěvkem náhradnímu 

rodiči“.3 
 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP: Nad rámec Vypořádáno 
 

K bodu 2 
[§ 4a písm. 

c) bod 2] 

KVOP K bodu 2 [§ 4a písm. c) bod 2] 
Vítám, že předkladatel navrhuje zpřesnění definice osoby pečující. Přiznání 

dávek od podání návrhu by s sebou neslo zlepšení situace rodin, které se 

o děti starají „jen“ na základě předběžného opatření, běží soudní řízení 

o svěření dítěte do pěstounské péče a po několik měsíců tyto rodiny nemají 

dávky a ani je zpětně podle výkladu MPSV nedostanou. Podmínkou je, že 

nejde o zjevně bezúčelný návrh. 
Zjevná bezúčelnost je neurčitý právní pojem. Návrh vytváří situaci, kdy je 

věcné rozhodnutí vyhrazeno soudu, orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále 

také „OSPOD“) by však jako předběžnou otázku v řízení o přiznání 

Akceptováno jinak 
 
Znění § 4a bude upřesněno tak, že bude zahrnovat 

i řízení, zahájená z moci úřední soudu. Ust, § 16a 

bude podrobně upřesněno taxativním výčtem 

situací, které lze posoudit jako bezúčelné podání 

návrhu. Počáteční datum péče nebude v § 4a ani 

§ 16a zahrnuto, bude naopak uvedeno v žádosti o 

dávky. 
 

 
3  Viz zákon o príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieta, dostupné na https://www.epi.sk/zz/2005-627. 
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pěstounských dávek z pohledu zjevné bezúčelnosti posuzoval podstatu 

soudem posuzovaného návrhu. OSPOD by tak zcela nesystémově předjímal 

rozhodnutí soudu. Setkávám se přitom s případy, kdy OSPOD nesouhlasí se 

svěřením dítěte do pěstounské péče navrhovatelů, soud přesto rozhodne, že 

dítě do jejich péče svěří. Použití neurčitého právního pojmu s sebou také nese 

riziko jeho nesprávné interpretace či zneužití. Míří zřejmě na zneužívání 

dávek příbuznými pěstouny. Obávám se však toho, že se v praxi OSPOD 
nevyvaruje předsudků či jiného nesprávného posouzení bezúčelnosti návrhu. 
Mohou nastat i situace, kdy je dítě svěřeno do péče na základě předběžného 

opatření a soud zároveň zahájí řízení bez návrhu sám z moci úřední. 

V takovém případě by podání návrhu ze strany pečující osoby bylo zcela 

neúčelné a formální, jeho cílem by bylo jen formálně „naplnit definici“ podle 

tohoto ustanovení. Definice by tak měla zahrnout i situace, kdy soud zahájil 

řízení z moci úřední. 
Proto navrhuji upravit znění § 4a písm. c) bodu 2 tak, aby neobsahoval 

posuzování bezúčelnosti návrhu a zohledňoval případy, kdy soud zahájí 

řízení z moci úřední. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
V § 16a se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí: 
„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

vydává na žádost krajské pobočky Úřadu práce 

závazné stanovisko, v němž uvede, zda návrh 

osoby uvedené v § 4a písm. c) bodu 2 na svěření 

dítěte do pěstounské nebo předpěstounské péče 

nebo na její jmenování poručníkem dítěte je nebo 

není zjevně bezúčelný, zda tato osoba o dítě 

osobně pečuje,  
a počáteční datum osobní péče o dítě. 
  
(4) Pro účely tohoto zákona se návrh osoby 

uvedené v § 4a písm. c) bodu 2 na svěření dítěte 

do pěstounské nebo předpěstounské péče nebo na 

její jmenování poručníkem dítěte považuje za 

zjevně bezúčelný, zejména pokud 
  
a)      je podán, ačkoli o dítě může osobně pečovat 

některý z rodičů nebo poručník, 
  
b)      o péči o dítě bylo rozhodnuto a nedošlo 

k podstatné změně poměrů, 
  
c)      pokud byl návrh podán s nepoctivým 

úmyslem, 
  
d)      návrh podá osoba, která dítě protiprávně 

zadržuje, 
  
e)      je podání návrhu zjevným zneužitím práva. 
  
(5)   Pro účely tohoto zákona počáteční datum 

osobní péče o dítě dokládá čestným prohlášením 

osoba, která podala návrh na svěření dítěte do 

pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo 
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návrh na jmenování poručníkem dítěte a která o 

toto dítě osobně pečuje. Čestné prohlášení se 

podává na předepsaném tiskopise. V čestném 

prohlášení se uvádí 
  
a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte a 

jeho rodné číslo, 
  
b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné 

číslo osoby, která podala návrh na svěření dítěte 

do pěstounské péče nebo předpěstounské péče 

nebo návrh na jmenování poručníkem dítěte a 
která o toto dítě osobně pečuje,  
  
c) počáteční datum osobní péče o dítě.“. 
  
x.   V § 47w se na konci písmene e) tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 

zní: 
        
       „f) čestné prohlášení podle § 16a odst. 5.“. 
 
KVOP: vypořádáno. 
 
 

K bodu 6 
(§ 16b), 

bodu 24 (§ 

42 odst. 
12), bodu 
25 (§ 42a 

odst. 3, 4 a 
5) a bodům 

103 až 105 

(§ 64 odst. 

2, 4, 5 a 6) 

KVOP K bodu 6 (§ 16b), bodu 24 (§ 42 odst. 12), bodu 25 (§ 42a odst. 3, 4 a 5) 
a bodům 103 až 105 (§ 64 odst. 2, 4, 5 a 6) 
Předkladatel nově navrhuje možnost poskytování ochrany a pomoci dítěti 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také „ZDVOP“) 

na základě smlouvy uzavírané buď dítětem, je-li k tomu způsobilé, anebo 

rodičem (§ 42 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí). V souvislosti 
s tím navrhuje zavést řízení o vydání souhlasu příslušného OSPOD s trváním 

závazku ze smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
V podmínění trvání smlouvy souhlasem OSPOD spatřuji zásadní problém. 

I za stávající právní úpravy jsem narazila na případy, kdy měl OSPOD jiný 

Vysvětleno 
Podmnínění smlouvy souhlasem je požadavkem 

Ministerstva spravedlnosti. Skutečnost, že 

OSPOD jako orgán veřejné moci může mít jiný 

pohled než účastník, to ostatně platí pro všechny 

oblasti výkonu veřejné moci. 
Akceptováno jinak. 
Bude vypuštěno ustanovení § 64 odst. 6 o 

vyloučení odkladného účinku odvolání proti 

rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností ve věci žádosti o vydání souhlasu 
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pohled na situaci dítěte než samotné dítě, které požádalo o umístění 

do ZDVOP. Pohled OSPOD byl přitom zaujatý. Může docházet ke sporným 

situacím, kdy by v konkrétních případech mohlo být podmínění smlouvy 

souhlasem OSPOD v rozporu se zájmem dítěte na jeho ochranu, zejména 

požádá-li o ochranu samotné dítě. Nelze vyloučit možnost nesprávného 

posouzení situace dítěte. Pokud OSPOD nevydá souhlas, smlouva následující 

den zanikne a dítě by se muselo vrátit zpět do prostředí, kde může být týráno 

či jinak ohroženo. 
Předkladatel nadto navrhuje v § 64 odst. 6 zavést, že by odvolání proti 

rozhodnutí OSPOD o nevydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci 
dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nemělo odkladný 

účinek. 
Proto navrhuji § 16b, § 42a odst. 3, 4 a 5 a § 64 odst. 2, 4, 5 a 6 vypustit 
a v návaznosti na to upravit související ustanovení [§ 42g, § 42l odst. 3 
písm. f)]. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

s poskytováním ochrany a pomoc v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. V ustanovení § 

42a bude zánik závazky ze smlouvy o 

poskytování ochrany a pomoci navázán na nabytí 

právní moci rozhodnutí obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností o zamítnutí žádosti o 

vydání souhlasu, nikoliv na oznámení tohoto 

rozhodnutí osobě provozující ZDVOP. Pokud 
tedy dítě nebo provozovatel ZDVOP nebudou 

souhlasit s rozhodnutím obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a podají proti němu 

odvolání, ZDVOP bude moci poskytovat ochranu 

a pomoc dítěti na základě smlouvy až do 

pravomocného rozhodnutí. 
 
KVOP: vypořádáno. 

§ 42 odst. 
12 

KVOP Zároveň pokládám za nutné, aby se OSPOD neprodleně dověděl o umístění 

dítěte do ZDVOP, aby mohl s rodinou ihned začít spolupracovat a situaci 
řešit. 
 
Proto navrhuji zachovat stávající ustanovení § 42 odst. 12. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Stávající ust. § 42 odst. 12 je duplicitní a 

nadbytečné, jedná se o legislativní lapsus. 

Oznamovací povinnost obsahuje § 10 odst. 4. 
 
KVOP: vypořádáno. 

K bodu 25 
a 26 (§ 42a 

a § 42aa) 

KVOP K bodu 25 a 26 (§ 42a a § 42aa) 
Účinné znění zákona umožňuje vedle pobytu dítěte ve ZDVOP na základě 

rozhodnutí soudu též pobyt se souhlasem rodiče nebo osoby odpovědné 

za výchovu dítěte, přičemž žádost o umístění může podat rodič i dítě, příp. 

OSPOD (§ 42 odst. 2 a 6). Tento režim se v návrhu nahrazuje pobytem 

na základě smlouvy. Tato koncepční změna prohlubuje rozdíly mezi 

pobytem založeným rozhodnutím soudu, kdy pobyt slouží jako výchovné 

nebo preventivní opatření na základě veřejnoprávního titulu, a smluvním 

pobytem, jenž se blíží pobytové sociální službě a je založen na titulu 
soukromoprávním. Navzdory rozdílné povaze obou režimů lze předpokládat, 

že se zařízení nebudou stavebně ani organizačně členit na části určené jen 

pro jeden z nich. 

Vysvětleno, částečně akceptováno 
Věcné důvody pro umístění jsou totožné (§ 42 

odst. 1), rovněž tak rozsah základních činností a 

dalších plnění (§ 42 odst. 2, 4 a 5) jsou totožné – 
zákon nepředpokládá žádné odlišné zacházení 

nebo jiný rozsah základních činností. Jde-li o 
situace, kdy tu je soudní rozhodnutí, liší se pouze 

forma, avšak s ohledem na pojetí soudního 

rozhodnutí jako omezezujícího rodičovskou 

odpovědnost (v obdobě k pěstounské péči) měl 

by zákon reagovat pouze na specifika této situace, 

což činí v návrhu ust. § 42aa, a to obsahově 
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Považuji za problematické, že návrh nijak blíže neupravuje, jaký bude obsah 

pobytového režimu dítěte umístěného do ZDVOP na základě smlouvy. Mám 

za to, že tato otázka by neměla být ponechána v tak široké míře jen 

na ujednání smluvních stran, ale měla by být alespoň rámcově vymezena 

zákonem, v jehož mezích by strany následně smlouvu sjednávaly. Taková 

úprava by zároveň měla brát ohled na to, že není vhodné, aby se smluvní 

režim a režim uplatňovaný v případě umístění na základě soudního 

rozhodnutí zásadně odlišovaly. V obou případech může jít o ohrožené děti, 

u nichž bude třeba použít některá opatření k jejich ochraně, jsou-li důvodná, 

a naopak, v obou režimech je nutné zajistit dítěti jeho práva. Konečně 

i z praktického hlediska je obtížné si představit, jak pečující osoby rozlišují 

mezi dětmi v tom či onom režimu, a také pro děti samotné může být odlišné 

zacházení ze strany pečujících matoucí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

totožně v návatnosti na platnou úpravu a totožně, 

jako je tomu v případě zařízení sociálních služeb 

podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb. 
Akceptována připomínka, že „v obou režimech je 

nutné zajistit dítěti jeho práva“, takto: 
V § 42a odst. 1 bude doplněn údaj smlouvy: 

„ujednání o výši kapesného, jde-li nezaopatřené 

dítě starší sedmi let“ 
V § 42a bude doplněna zásada (patrně jako nový 

odstavec): „Nepřihlíží se k ujednáním smlouvy o 

poskytování ochrany a pomoci zkracujícím práva 

dítěte nebo rozšiřujícím jeho povinnosti 

stanovené pro výkon soudních rozhodnutí podle 

§ 42aa“ 
 
KVOP: vypořádáno. 
 

K bodu 25 
(§ 42a odst. 

1) 

KVOP K bodu 25 (§ 42a odst. 1) 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc musí dětem zajišťovat 

zdravotní služby a psychologickou a jinou obdobnou péči [§ 42 odst. 2 písm. 

i) navrhované úpravy]. Navrhovaná úprava v § 42a odst. 1 písm. e) však 

stanoví, že smlouva o poskytování ochrany a pomoci musí obsahovat údaj 

o zdravotním stavu dítěte a způsobu zajištění pouze zdravotních služeb, 

nikoli psychologické a jiné obdobné péče. Z důvodu právní jistoty a proto, že 

velká část dětí žijících v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

vyžaduje akutní, intenzivní a pravidelnou psychologickou péči, pokládám 

za nezbytné stanovit zajištění i této formy péče jako náležitost smlouvy 

o poskytování ochrany a pomoci. 
Proto navrhuji v textu § 42a odst. 1 na konci písm. e) doplnit slova 

„psychologické a jiné obdobné péče,“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
Požadavek na uvedení údajů o zdravotním stavu 

dítěte a způsobu zajištění zdravotních služeb 

přímo ve smlouvě navazuje na platnou úpravu (§ 

42 odst. 8 písm. d/ v platném znění) a je dán také 

tím, že zdravotní služby jsou zajišťovány externě, 

nikoli přímo zařízením. V případě smluvního 

pobytu nemá zařízení oprávnění volby 

poskytovatele zdr. služeb (na rozdíl od umístění 

dítěte soudem, srov. § 29 odst. 1 písm. a/ zák. o 

zdr. službách) a další oprávněná s tím související, 

proto je třeba tyto otázky upravit smluvně. 

Rovněž tak je nezbytné, aby zařízení při uzavření 

smlouvy mělo informace o zdravotním stavu, 

např. z důvodu zajištění medikace apod.  
Psychologická pomoc na rozdíl od zdravotní péče 

nepodléhá přísné regulaci  a psychologickou a 

jinou obdobnou péči zajišťuje zařízení zásadně 

svými pracovníky v rozsahu, který je nezbytný na 
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základě posouzení potřeb klienta, zjištěného 

těmito pracovníky. Tyto otázky řeší rovněž 

personální standardy podle vyhlášky č. 473/2012 

Sb. Při sjednávání smlouvy je třeba ujednat 

„rozsah poskytování ochrany a pomoci“, což 

pokrývá také „poskytování psychologické a jiné 

obdobné péče“. Navrhované vymezení 

považujeme tedy za zcela dostačující. 
KVOP: vypořádáno 
Rovněž k poskytování psychologické a jiné 

obdobné péče dítěti ZDVOP potřebuje souhlas 

zákonného zástupce. Bylo by proto více než 

vhodné, aby toto bylo s ohledem na potřeby 

dítěte upraveno již ve smlouvě.   

K bodu 26 
(§ 42aa 

odst. 1) 
 

KVOP K bodu 26 (§ 42aa odst. 1) 
Podle navrhované úpravy může být v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc vykonávána ústavní výchova ve smyslu § 971 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Použití výrazu „ústavní výchova“ 

v situaci, kdy jde nikoli o institut ústavní výchovy v užším slova smyslu (tedy 

o ústavní výchovu vykonávanou ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy), ale o svěření dítěte, vyvolává matoucí dojem. Výkon 

ústavní výchovy (v užším smyslu) v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc nebyl nikdy nařizován a její výkon v těchto zařízeních nikdy 

neprobíhal. Ostatně jejich koncept jako krizových zařízení, v nichž by měly 

děti pobývat po dobu maximálně několika málo měsíců, to spíše vylučuje. 
Proto navrhuji následující znění § 42aa odst. 1: 
„Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou být umístěny děti 

podle § 13a, z důvodu nedostatku řádné péče předběžným opatřením podle 

§ 924 občanského zákoníku, nebo pro vážné důvody, které dočasně brání 

rodičům pečovat o dítě podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak,  
 
V důvodové zprávě bude blíže upřesněno, že 

nejde o umísťování dětí s ústavní výchovou do 

ZDVOP. 
 
Původní požadavek upravit toto v poznámce 

pod čarou v zákoně není možné z legislativně 

tchnického hlediska realizovat, neboť 

poznámka pod čarou může odkazovat toliko 
na konrétní ustanovení nebo právní předpis. 
 
 
KVOP: Vypořádáno 
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K bodu 26 
(§ 42aa 

odst. 2) 

KVOP K bodu 26 (§ 42aa odst. 2) 
Jde-li o právní postavení dětí, které budou v zařízeních pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc pobývat na základě soudního rozhodnutí, zakládá 

navrhovaná úprava přiměřené použití 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 (dále jen „zákon o výkonu ústavní výchovy“). Ve smyslu 
legislativních pravidel vlády (čl. 41 týkající se použití slov „obdobně“ 

a „přiměřeně“) se však jeví jako vhodnější zvolit formulaci „obdobného“ než 

„přiměřeného“ použití uvedeného právního předpisu. Termín „přiměřeně“ 
lze totiž použít výjimečně, neboť vyjadřuje volnější vztah mezi právními 

úpravami. Zatímco termín „obdobně“ ve spojení s odkazem na jiný právní 

předpis vyjadřuje, že se tento předpis vztahuje na vymezené právní vztahy 

v plném rozsahu. 
Proto navrhuji v § 42aa odst. 2 úvodní části ustanovení nahradit slovo 

„přiměřeně“ slovem „obdobně“. 
(„Pro výkon rozhodnutí soudu podle odstavce 1 platí s ohledem na specifické 

potřeby svěřených dětí obdobně ustanovení zákona o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy…“) 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
KVOP: vypořádáno. 

K bodu 46 
(§ 47f) 

KVOP K bodu 46 (§ 47f) 
Není jasné podle čeho, na základě kterých kritérií příslušná pobočka Úřadu 

práce rozhodne, komu příspěvek na úhradu potřeb dítěte vyplatí. Co když 

k předání dítěte dojde přesně v polovině měsíce? Navrhované znění zákona 

neuvádí možnost dělení příspěvku, ač jsem na to předkladatele již v minulosti 
opakovaně upozorňovala a navrhovala řešení, například formou výplaty 

denin/poměrnou částkou podle doby péče. Každé jiné řešení by bylo zjevně 

nespravedlivé. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. Podle KÚ Vysočina 
 
= Navrhujeme, aby bylo ustanovení změněno tak, 

že nárok má osoba pečující po delší část měsíce. 
V případě rovnosti dnů určí příjemce dávky Úřad 

práce ČR.             
 
Nelze dělit na deniny. 
KVOP: Vypořádáno. 
 

K bodu 52 
(§ 47j odst. 

2) 

KVOP K bodu 52 (§ 47j odst. 2) 
Vítám, že předkladatel navrhuje zvýšit odměnu pěstounům na přechodnou 

dobu a zakotvit zvýšenou odměnu pro dlouhodobé pěstouny, kterým je 

svěřeno do péče dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I [§ 47j 

odstavec 1 písm. b)]. 

Akceptováno jinak, bude upraveno 
v návaznosti i na připomínky dalších míst. 
 
Po zvážení všech připomínek k uvedenému 

ustanovení, zejména připomínek Generálního 
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V navrhovaném znění odstavce 2 však postrádám obdobné zvýhodnění 

přechodných pěstounů pečujících o dítě v I stupni závislosti. Přechodní 

pěstouni pečující o takové dítě se přitom potýkají se stejnými zvýšenými 

nároky (dojíždění k odborným lékařům, rehabilitace, vaření speciální stravy 

atp.4) jako dlouhodobí pěstouni. 
Mám za to, že je žádoucí motivovat jak dlouhodobé pěstouny, tak pěstouny 

na přechodnou dobu, aby se ujali péče o děti závislé na pomoci jiné fyzické 

osoby ve stupni I, a zajistit, aby jim byly zvýšené náklady spojené s péčí 

o tyto děti náležitě kompenzovány. Navrhuji zavést odměnu pro přechodné 

pěstouny pečující o jedno dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 
I ve výši 32 000 Kč, tedy navýšit ji oproti odměně přechodného pěstouna 

pečujícího o dítě bez postižení o jednu třetinu rozdílu mezi výší odměny 

přechodného pěstouna pečujícího o jedno dítě bez postižení a výší odměny 

přechodného pěstouna pečujícího o dítě ve II–IV stupni závislosti, stejně jako 

je tomu v případě odměn dlouhodobých pěstounů. 
Proto do § 47j odst. 2 navrhuji za písmeno b) vložit nové písm. c) tohoto 

znění: 
„c) 32 000 Kč, je-li osoba v evidenci zároveň pečující osobou, které je 

do péče svěřeno 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

ve stupni I (lehká závislost),“ 
Dosavadní písmeno c) se označí jako písmeno d). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

ředitelství Úřadu práce ČR a Ministesrtva financí, 

bylo přistoupeno ke změně v návrhu u odměny 

pěstouna.   
 
V případě přechodných pěstounů je nově 

navrhována odměna ve výši 27 000 Kč měsíčně 

pokud pečují o 1 dítě bez zdravotního postižení 

nebo momentálně nepečují o žádné dítě a jsou „v 

pohotovosti“ k přijetí dítěte do PPPD. Tato 
varianta je administrativně jednodušší jak pro 

samoté přechodné pěstouny, tak pro ÚP (jde 

zejm. o odvody na ZP a SP). Takto by byla 
finančně zabezpečna většina přechodných 

pěstounů. Motivací k přijímání dětí se 

zdravotním postižením a sourozeneckých skupin 

by bylo zvýšení odměny v uvedených případech 

( o 4 000 Kč u dítěte ve st.I.závislosti a o 6 000 
kč u dítěte ve st. II.-IV). 
 
Z hlediska reálného dopadu na samotné 

přechodné pěstouny není v původním a novém 

návrhu větší rozdíl, zvláště když vezmeme 

v úvahu, že vznikne nárok také na příspěvek při 

převzetí dítěte. 
 
U dlouhodobých pěstounů je s ohledem na 
negativní stanovisko MF navrhováno zvýšení u 

odměny při péči o dítě ve st.Izávisloti na 16 000 
Kč a u odměny za péči o 2 děti pak 20 000 Kč. 
 
KVOP: vypořádáno. 
 

 
4  Srov. důvodová zpráva k návrhu předkládaného zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

52 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

K bodu 52 
(§ 47j odst. 

4) 

KVOP K bodu 52 (§ 47j odst. 4) 
Odměna pěstouna-prarodiče zůstává de facto v nezměněné podobě, ačkoliv 

jsem MPSV opakovaně sdělila své výhrady a MPSV mě ubezpečovalo, že 

v novele navrhne komplexní změnu v pojetí odměny pěstouna-prarodiče. 

Zákon říká, že odměna pěstouna náleží prarodiči pouze v případě hodném 

zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby 

pečující a její rodiny, a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Přitom 

připomínám, že posuzování případů hodných zvláštního zřetele činí v praxi 
velké problémy, OSPOD ani úřady práce je neprovádějí jednotně. Praxe 

posuzování toho, kdy se jedná o případ hodný zvláštního zřetele a kdy ne, se 
liší nejen krajově, ale dokonce i v rámci jednotlivých krajů. 
Podrobněji dále rozvádí posuzování případů hodných zvláštního zřetele 

Instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky č. 1/2016. 
Podle ní je třeba při posuzování nároku na odměnu pěstouna vycházet 

zejména z toho, že v důsledku svěření dítěte do pěstounské péče by nemělo 

dojít k podstatnému snížení životní úrovně prarodiče nebo praprarodiče 

a jeho rodiny. Jsou-li celkové sociální a majetkové poměry osoby pečující 

a její rodiny takové, že by v souvislosti se svěřením vnuka nebo pravnuka 

do pěstounské péče mohla být na straně prarodiče nebo praprarodiče 

a ostatních spolužijících členů rodiny ohrožena či ztížena úhrada nákladů 

na výživu a jiné osobní potřeby a úhrada nákladů na domácnost (i 

při započítání příspěvku na úhradu potřeb dítěte), je zásadně nezbytné 

odměnu pěstouna prarodiči nebo praprarodiči svěřeného dítěte přiznat (viz 

kritérium sociálních a majetkových poměrů osoby pečující a její rodiny podle 

§ 47j odst. 3). MPSV jsem však upozorňovala, že instrukce jde nad rámec 

zákona, neboť stanoví přísnější kritéria. MPSV připustilo, že instrukce 

i samotná právní úprava odměny prarodiče je nevyhovující, avšak 

odkazovalo právě na připravovanou změnu koncepce odměny prarodiče. 

Tuto však nakonec nepředkládá. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Bude jednotná metodika pro OSPOD a instrukce 

pro ÚP a odvolací orgán, zašleme 

k připomínkám. 
KVOP:  
Vypořádáno. 

K bodu 54 
(§ 47n) 

KVOP K bodu 54 (§ 47n) 
Jsem přesvědčena, že by se mělo umožnit manželům čerpat dělenou odměnu 

pěstouna za přísných podmínek – v případě péče o větší sourozeneckou 

skupinu (příkladem je naše kazuistika – první dítě měli manželé ve společné 

pěstounské péči, poté přijali tři sourozence, všechny se zdravotním 

Akceptováno. 
 
KVOP: 
Vypořádáno 
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handicapem, s CAN, ve věku do 4 let). Cílem by mělo být, aby měli oba 

manželé hrazené zdravotní a sociální pojištění související s přiznáním 

odměny pěstouna. Zdůrazňuji, že tato úprava by se měla týkat pouze 

pěstounů, kteří přijali do společné pěstounské péče sourozence. Nežádoucí 

je, aby se vytvářely v rodinách malá „quasi zařízení“, tzn., aby v nich žily 

děti různých rodičů ve větším počtu. 
Sourozenecká vazba je při zprostředkování náhradní rodinné péče 

znevýhodňujícím prvkem, jak jsem si ověřila podle údajů shromážděných 

od všech krajských úřadů. K tomuto tématu jsem pořádala v r. 2017 kulatý 

stůl.5 
Obávám se, že i když se zvýší částka odměny pěstouna, tak to neřeší problém 

s tím, že sourozenci potřebují, aby se o ně starali oba pěstounští manželé 

celodenně. Dělení odměny pěstouna mezi manžele by mohlo být podmíněné 

časově, např. složitým vývojovým obdobím dětí či náročností péče o děti, 

kdy nebude v silách jednoho člověka se o všechny sourozence přes den 

postarat. Je nutné zde zmínit, že některé děti nelze umístit do denních 

zařízení, například z důvodu, že byly týrané, mají fyzické či psychické 

postižení a potřebují intenzivní celodenní rodinnou péči (viz kazuistika 

v prvním odstavci k tomuto bodu). Adaptace dětí na nové rodinné prostředí, 

navázání a rozvíjení citových vazeb k pěstounům, získání pocitu důvěry 

ze strany dětí, to vše bývá předmětem velmi zdlouhavého procesu. Následná 

separace od pěstounů (například nástup dítěte do mateřské školy) bývá 

obtížná. Na tyto případy by měl předkladatel pamatovat. 
Veřejný ochránce práv již dříve upozorňoval, že manželé jsou oproti 

nesezdaným pěstounským párům v nevýhodě. V r. 2013 se na ochránce 

obrátilo přibližně deset rodin, jichž se dotkla novela, která znemožnila čerpat 

manželům odměnu pěstouna v souběhu. Jelikož z počtu dotčených rodin 

i ze závěrů kulatého stolu, který jsem pořádala, plyne, že zájem 

o sourozenecké skupiny byl a je nízký a zájem o děti se zdravotním 

postižením (tyto děti bývají součástí sourozeneckých skupin) je setrvale 

mizivý, domnívám se, že navrhovaná změna (tj. hrazení zdravotního 

a sociálního pojištění v důsledku dělení odměny pěstouna) by sice nepřinesla 

výrazný přesun sourozeneckých skupin z ústavů do náhradních rodin, ale 

mohla by pomoci alespoň některým z nich, aby vyrůstaly v rodinném 

 
5  Závěry kulatého stolu dostupné na http://kvopap:81/KVOPEsoSearch/Nalezene/Edit/37435. 
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prostředí. Stát by měl dát šanci sourozeneckým skupinám na jejich odchod 
z ústavních zařízení do náhradní rodinné péče. Pouhé zvýšení odměny 

pěstouna, dle mého názoru, nepostačuje. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 65 
(§ 47x odst. 

1) 

KVOP K bodu 65 (§ 47x odst. 1) 
Předkládaný návrh zákona zatím zachovává v případě odměny pěstouna 

prarodiče posuzování „důvodů hodných zvláštního zřetele“. Připomínám, že 

jsem opakovaně kritizovala nedostatečné odůvodnění jak rozhodnutí Úřadu 

práce ČR, tak MPSV, co se týče přiznání odměny pěstouna prarodiče 

s ohledem na posouzení důvodů hodných zvláštního zřetele. Odůvodnění je 

přitom nezbytné právě kvůli vymezení důvodů hodných zvláštního zřetele 

pro účely jejich případného přehodnocování v budoucnu. Pokud tedy zůstane 

zachována dosavadní koncepce přiznání odměny pěstouna prarodiče 

závisející na posouzení důvodů hodných zvláštního zřetele, pokládám 

v těchto případech za nutné vydávání rozhodnutí. 
Proto v § 47x odst. 1 navrhuji doplnit nové písmeno h): 
„h) rozhoduje-li se o přiznání dávky podle ustanovení § 47j odst. 4.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
KVOP: vypořádáno. 

K bodu 79 
[§ 50b odst. 

1 písm. a), 

odst. 2, 3, 4 
a 5] 

KVOP K bodu 79 [§ 50b odst. 1 písm. a), odst. 2, 3, 4 a 5] 
Předkladatel zde navrhuje stanovit kvalifikované doby trvání náhradní péče 

jako podmínky pro vznik nároku na zaopatřovací příspěvek. Jde-li 
o pěstounskou péči v rámci vlastní rodiny, vyžaduje se její trvání alespoň 

v délce 5 let před vznikem nároku. Jde-li o zprostředkované formy náhradní 

péče a o ústavní výchovu, vyžaduje se její nepřetržité trvání v rozsahu 18 
měsíců přede dnem vzniku nároku. 
Není zřejmé, jak předkladatel dospěl ke stanovení těchto dob, z čeho 

vycházel. Mám za to, že stanovením dob trvání té či oné formy náhradní péče 

nelze nikdy správně postihnout případy, které mohou v praxi nastat. 
Domnívám se, že tak může vznikat řada nespravedlivých situací. 
Proto navrhuji dobu trvání náhradní péče jako podmínku pro vznik 
nároku na zaopatřovací příspěvek neupravovat. O tom, zda je pěstounská 

péče či ústavní výchova nejvhodnější formou péče o dítě, rozhoduje soud. 
Rozhodne tak v případě, že bylo nutné péči rodičů nahradit. Nedá se tedy 

očekávat, že by dítě mělo ze strany svých rodičů podporu při studiu 

Akceptováno jinak 
 
Jde-li o pěstounskou péči v rámci vlastní rodiny, 

bude se místo 5 let vyžadovat její trvání alespoň 

v délce 3 let před vznikem nároku. . 
Zaopatřovací příspěvek má být zacílen na 

podporu mladých lidí z nefunkčních rodin, u 

kterých nejsou důvody pro jejich svěření do 

náhradní péče jen přechodné povahy. Právě u 

těchto dětí existuje reálné riziko slabé nebo vůbec 

žádné podpory ze strany jejich rodiny po 

ukončení náhradní péče. Návrh reflektuje 

případy, kdy již nežije ani jeden z rodičů dítěte a 
kdy se minimální doba nepřetržitého trvání 

náhradní péče nevyžaduje. Zároveň se do 

požadované doby nepřetržitého trvání náhradní 
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po dosažení zletilosti. Rozhodne-li se po zániku pěstounské péče či ukončení 

ústavní výchovy mladý dospělý studovat, stát by ho měl podpořit bez ohledu 

na to, před jakou dobou ho soud svěřil do pěstounské péče či do ústavní 

výchovy. 
Navrhuji vypustit § 50b odst. 1 písm. a) a v návaznosti také § 50b odst. 
2, 3, 4, a 5. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

péče zahrnuje rovněž doba, po kterou byla 

oprávněná osoba svěřena do péče osoby pečující 

nebo do ústavní výchovy na základě předběžného 

opatření soudu. Bez stanovení požadavku na 

přiměřeně dlouhé trvání náhradní pěstounské 

nebo ústavní péče by mohla být konstrukce 

nároku na opakovaný zaopatřovací příspěvěk 

vnímána jako příliš benevolentní, případně jako 

úprava podporující rodiče či jiné osoby 

odpovědné za výchovy k účelovému jednání ve 

směru rezignace na výkon povinnosti a práva 

péče o dítě. Je třeba také zdůraznit, že na 

jednorázový zaopatřovací příspěvek vznikne 

nárok i mladým dospělým odcházejícím 

z náhradní péče, u nichž nebudou splněny 

všechny podmínky nároku na opakovaný 

zaopatřovací příspěvek. Návrh již obshuje a 

budou ještě v návaznosti na další připomínky 

rozšířeny situace, kdy se podmínka trvání 

náhradní péče promíjí. Bude zahrnut institut 
zvláštního zřetele k řešení nejrůznějších 

životních situací. 
KVOP: Vypořádáno. 

§ 50b odst. 

1 písm. a) 
KVOP Pro případ, že by navrhovaná úprava § 50b odst. 1 písm. a) byla zachována, 

mám za to, že zákonodárce opomenul v § 50b odst. 2 a 3 upravit obdobné 

situace, kdy je namístě stanovit výjimku z pravidla o nutné době trvání 

náhradní péče ‒ pokud zemře matka oprávněné osoby a zároveň v rodném 

listě není zapsán otec. Nejde tak o oboustrannou osiřelost, ale situace 

oprávněné osoby je téměř identická. Taktéž chybí úprava výjimky v situaci, 
že rodič je neznámého pobytu. V takovém případě se též zjevně o dítě 

nestará. 
Pro tento případ proto navrhuji toto znění § 50b odst. 2: 
„Pokud byla oprávněná osoba svěřena do náhradní péče z důvodu jejího 

oboustranného osiření nebo z důvodu úmrtí matky, kdy v rodném listě 

oprávněné osoby není otec zapsán, podmínka nepřetržitého trvání náhradní 

péče po dobu podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 2 se nevyžaduje.“ 

 
Vysvětleno 
Uvádí-li se v předpisech sociálního zanezpečení 

pojem „oboustranně osiřelé dítě“, rozumí se tím 

vždy i dítě, které má určenu pouze matku, která 

zemře, a nezjištěného otce. 
 
Akceptováno jinak 
Bude doplněn důvod „pokud byli rodiče 

prohlášeni za nezvěstné“. Podle § 66 odst. 1 OZ 

Za nezvěstného může soud prohlásit svéprávného 

člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě 

zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje. Soud 
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A v témže případě navrhuji následující znění § 50b odst. 3: 
„Pokud byla oprávněná osoba svěřena do pěstounské péče, která nebyla 

zprostředkována orgány sociálně-právní ochrany dětí, z důvodu, že jsou 

rodiče neznámého pobytu, z důvodu pobytu rodiče ve zdravotnickém 

zařízení, pobytu rodiče v pobytovém zařízení sociálních služeb, vzetí rodiče 

do vazby nebo nástupu rodiče do výkonu trestu odnětí svobody, splnění 

podmínky nepřetržitého trvání náhradní péče po dobu podle odstavce 1 písm. 

a) bodů 1 se nevyžaduje; nárok na zaopatřovací příspěvek má tato oprávněná 

osoba, pokud je splněna podmínka nepřetržitého trvání náhradní péče podle 

odstavce 1 písm. a) bodu 2.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 

uvede v rozhodnutí den, kdy nastaly účinky 

prohlášení nezvěstnosti. Jedná se o obecný 

institut vymezení důsledků „neznámého pobytu“ 

v právním řádu 
 
KVOP: vypořádáno. 

K části 

třetí 
K bodu 1 
(§ 2 odst. 6) 
 

KVOP K bodu 1 (§ 2 odst. 6) 
Předkladatel nově v § 2 odst. 6 navrhuje možnost využít zaopatřovací 

příspěvek k úhradě nákladů spojených s pobytem zletilé nezaopatřené osoby 

v ústavním zařízení. Zároveň však ponechává beze změny aktuální úpravu 

příspěvku na úhradu péče poskytované nezaopatřené osobě (zejména § 27, 
§ 29 a § 30 a § 1 nařízení vlády č. 460/2013 Sb.). Novela současně stanovuje, 

že částka příspěvku na úhradu nákladů spojených s pobytem zletilé 

nezaopatřené osoby v ústavním zařízení nesmí přesáhnout výši 

zaopatřovacího příspěvku podle § 50d odst. 2 zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí (návrh nesprávně odkazuje na § 50b odst. 2). 
Z návrhu není zřejmá věcná a terminologická provázanost dvou výše 

popsaných způsobů, kterými by se nově měla zletilá nezaopatřená osoba 

podílet na úhradě jejího pobytu v ústavním zařízení. 
Proto navrhuji vyjasnit terminologii spojenou s úhradou pobytu zletilé 

nezaopatřené osoby v ústavním zařízení a sjednotit ji v návaznosti na změny 

v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Zároveň upozorňuji, že návrh patrně 

omylem odkazuje na § 50b odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí; 

správně je § 50d odst. 2. 
Současně mám za to, že je žádoucí ponechat zletilé nezaopatřené osobě 

setrvávající v ústavním zařízení na smluveném pobytu možnost samostatně 

hospodařit alespoň s částí přiznaného zaopatřovacího příspěvku, přestože jí 

ze zákona náleží plné přímé zaopatření poskytované zařízením. 

Vysvětleno 
 
Na základě vypořádání s MŠMT bude upraveno 

tak, že na zaopatřovací příspěvěk náležet po 

ukončení institucionální náhradní péče pouze 

osoba, která opustí např. DD a budou nadále 

splňovat podmínky nároku.  
 
KVOP: vypořádáno. 
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V případě, že by úprava navrhované § 2 odst. 6 věty druhé byla 

ponechána, navrhuji v části věty za středníkem nahradit slovo „výši“ 

textem „75 % výše“. 
(„Smlouva podle věty první stanoví výši příspěvku zletilé nezaopatřené 

osoby na úhradu nákladů spojených s jejím pobytem v ústavním zařízení; 

dohodnutá částka příspěvku na úhradu nákladů spojených s pobytem zletilé 

nezaopatřené osoby v ústavním zařízení nesmí přesáhnout 75 % výše 
zaopatřovacího příspěvku podle § 50d odst. 2 zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí.“) 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Tím se stává nadbytečnou úprava kapesného pro zletilé nezaopatřené 

osoby obsažená v § 31 odst. 1. 

Proto navrhuji v § 31 odst. 1 zrušit slova „a nezaopatřeným osobám“. 

(„Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé 

zaopatření, náleží kapesné.“) 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Viz předchozí připomínka. 
 

RIA Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

 RIA by měla obsahovat agregovanou tabulku s vyjádřením dopadů pro státní 

rozpočet (náklady, výnosy). Shrnutí by mělo obsahovat výstup, ve kterém 

budou dané varianty porovnány dle jednotných kritérií, nákladů a přínosů. 

Jenom na základě zpracované analýzy je možné vybrat nejvhodnější variantu. 

Pro příklad uvádíme, že RIA v bodě 3. 4 konstatuje, že zákon bude mít na 

obce a kraje jako zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

(ZDVOP) pozitivní dopad ve smyslu nižších nároků na dofinancování 

provozu těchto zařízení v důsledku nové úpravy státního příspěvku, ale na 

str. 33 je uvedeno, že bude mít dopad na státní rozpočet ve výši 25,5 mil. Kč. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

Je nutno také doplnit na základě čeho je v materiálu konstatováno, že 

současné financování je nedostatečné. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
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 Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

Z návrhu není také zcela zřetelné, na základě čeho, podle jakých kritérií byla 

doporučena nejvhodnější varianta-nutno doplnit. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

Byť je v materiálu uvedeno, že nedojde k navýšení administrativní zátěže, 

není riziko zvýšení administrativní zátěže na Úřadech práce při implementaci 

zákona vyloučeno. Proto je nutno tuto možnost zvážit a dopady vyjádřit. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

Závěrečná 

zpráva 
z hodnoce
ní dopadů 

regulace 
(dále ZZ 

RIA) 

Ministryně 

spravedlnosti 
a 
předsedkyně 

Legislativní 

rady vlády 
(KML) 

Definice problému 
 V dané části je nezbytné jasně identifikovat věcné problémy a za 

pomoci dat či příkladů z praxe popsat jejich charakter, příčiny a důsledky. 

Požadujeme proto odstranit nadbytečný popis současného právního stavu 

(např. první tři odstavce), cílů, vybraných návrhů řešení (poslední odstavec 

na s. 10 a dále) a vymezené tematické oblasti upravit následujícím způsobem.  
U oblasti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jejich financování 

je nutné uvést data např. o počtu, kapacitách a regionálním rozvrstvení těchto 

zařízení (lze využít data ze s. 30–32) a vývoji hladiny státního příspěvku (lze 

využít tabulky na s. 14–15). Dále doplnit, na základě čeho předkladatel tvrdí, 

že je financování nedostatečné, počet zařízení potýkajících se s nedostatkem 

financí a kolik financí jim v průměru ročně chybí.  
U oblasti náhradní rodinné péče je třeba doplnit data vypovídající obecně o 

tomto druhu péče v ČR a zájmu o jeho výkon, struktuře dětí, kterým se nedaří 

zajistit náhradní péči a o příčinách obtížnosti při umisťování právě 

sourozeneckých skupin a dětí zdravotně znevýhodněných (lze využít 

relevantní tabulky na s. 18–20). Dále je třeba doložit data o výši, míře a 

způsobech využívání příspěvku na výkon pěstounské péče včetně tzv. vratek 

(lze využít relevantní data na s. 21–23), dále o poskytovatelích služeb v této 

oblasti a přiblížit příklady negativní praxe, které vedou k potřebě zpřísnění 

podmínek poskytování dávky a její možné příčiny. 
U oblasti mladých dospělých odcházejících z náhradní péče je nutné doplnit 
data a zjištění z výzkumů, která podloží tvrzení předkladatele, že je tato 

skupina v nepříznivé soc. situaci, ohrožena soc. vyloučením, chudobou apod. 

a ukáží příčiny tohoto stavu. Dále data obecně o počtu a struktuře těchto 

mladých dospělých (dle formy náhradní péče, která jim je/byla poskytována, 

věku, atd.) a modelové příklady ilustrující výši a druh finančních prostředků 

a služeb, které mohou dotčené osoby od systému získat v závislosti na formě 

péče, pokračujícím vzdělávání, věku, atd. 

Akceptováno. 
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Zásadní připomínka 
ZZ RIA KML Identifikace dotčených subjektů 

Jako další ze subjektů by měly být uvedeny děti, které jsou umístěny v 

náhradní péči nebo zařízeních vyžadujících okamžitou pomoc. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

ZZ RIA KML Návrh variant řešení 
Je nutné doplnit, zda byla v oblasti zaopatření mladých dospělých 

odcházejících z náhradní péče zvažována i jiná věcná řešení, popř. stručně 

shrnout jejich obsah a důvod, proč nebyla zařazena do ZZ RIA. Domníváme 

se, že lze nalézt i další varianty spočívající nejen v různém nastavení 

mechanismu dávek (věk či podmínky nároku), ale i nástrojích soc. služeb a 

poradenství pro dotčené osoby, zejména v oblastech bydlení, vzdělání či 

uplatnění na trhu práce. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

ZZ RIA KML Návrh variant řešení 
Předkladatel by měl uvést, jaké další varianty řešení byly zvažovány v oblasti 

státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Zda byla kromě posílení 

kontrolních mechanismů uvažována např. i možnost zvýšení příspěvku s 

ohledem na otázku financování nestátních poskytovatelů služeb pro 

pěstounské rodiny, potažmo odměňování sociálních pracovníků. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

ZZ RIA KML Identifikace nákladů a přínosů 
Je nutné nejprve určit veškeré možné (a nikoli pouze finanční) náklady a 

přínosy navržených variant, jakým dotčeným subjektům mohou vznikat a v 

jakém rozsahu či s jakou četností. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

ZZ RIA KML Vyhodnocení nákladů a přínosů 
V zájmu zvýšení spolehlivosti a přehlednosti vyhodnocení je nutné využít 

jednu ze standardizovaných metod (např. multikriteriální analýzu) založenou 

na stanovení konkrétních kritérií, která budou relevantní s ohledem na 

vymezené problémy a cíle a jejichž hodnoty budou porovnatelné.  Kritérii 

tudíž mohou být nejen finanční dopady pro státní rozpočet, ale např. i míra 

zlepšení situace dotčených dětí, mladých dospělých či pěstounů, zájem o 

výkon přechodného pěstounství, efektivita a adresnost využívání 

alokovaných zdrojů nebo administrativní zátěž vznikající úpravou. Výsledky 

Akceptováno. 
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posuzovaných variant dle jednotlivých kritérií by měly být prezentovány 

přehledně, např. formou tabulky. 
Zásadní připomínka 

ZZ RIA KML Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Z tvrzení není jasné, na základě čeho se doporučuje vybraná varianta, zda šlo 

o výsledek porovnání nákladů a přínosů, konsensus vzešlý z konzultací, 

politické rozhodnutí, apod. V návaznosti na předchozí dvě připomínky proto 

žádáme, aby bylo řešení podloženo evidencí z řádného vyhodnocení variant. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

ZZ RIA KML Implementace 
Je nutné reflektovat, jak se implementace navrhované úpravy promítne do 

činnosti úřadů práce a obecních úřadů a zda pro tyto dotčené subjekty 

nepřinese novou administrativní zátěž. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

ZZ RIA KML Vyhodnocení všech stanovených dopadů 
Žádáme, aby pro zvolené řešení byly podrobněji vyhodnoceny veškeré 

okruhy dopadů stanovené Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů 

regulace. Předkladatel by se měl zaměřit zejména na sociální dopady (nutné 

brát v potaz i dopady na pěstouny či poručníky a tvrzení o pozitivních 

dopadech podložit např. zjištěními z výzkumů či zahraniční dobrou praxí), 

dopady na samosprávy a  poskytovatele sociálních, poradenských či 

podpůrných služeb v dotčené oblasti. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

ZZ RIA KML Přezkum účinnosti 
Předkladatel by měl konkretizovat základní rysy plánovaných ex post 

hodnocení. Zejména indikátory, které bude sledovat za účelem zjištění 

účinnosti zavedených opatření. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

ZZ RIA KML Konzultace 
Žádáme doplnit stručné shrnutí průběhu a výsledků konzultací. Zejména 

uvést, jaké další varianty řešení byly diskutovány, proč byly ne/přijaty a jaký 

je postroj jmenovaných ke konečné podobě návrhu. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

K 
důvodové 

zprávě  

ÚOOÚ Část E obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení 

dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

(dále jen „DPIA“), je nezbytné zcela přepracovat.. 

Akceptováno. 
 
ÚOOÚ: 
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Odůvodnění: 
Obecná část důvodové zprávy nebo odůvodnění musí zejména adresovat 

možná risika při zpracování osobních údajů a zvolené prostředky k jejich 

minimalisaci. Doporučení je na stránkách ÚOOÚ.  K tomu je vhodné 

konsultovat pověřence pro ochranu osobních údajů předkladatele a doplnit o 

jeho doporučení obecnou část důvodové zprávy nebo odůvodnění. 
Týká se to zejména článku I bodu 6, kde se vyjádření nahrazuje souhlasem, 

článku I bodu 25, který je nutno nově posoudit z hlediska ochrany osobních 

údajů, neboť se nelze ohlížet na to, že jde o recepci dosavadní dohody, ale je 

nutno zpracování osobních údajů posoudit ve vztahu k GDPR; rozšíření 

oznamovací povinnosti v článku I bodu 40, rozšíření dozoru ve vztahu k 

fysickým osobám v článku I bodu 76 a ochrany soukromí v článku I bodu 81. 
 
Zásadní připomínka 

ÚOOÚ si cení doplnění DPIA, nicméně stále 

nemůže označit její navrhovanou podobu 

označit za dostatečnou. Navrhovatel, byť 

připomínku adresoval, v rámci DPIA nijak 

neadresoval body vznesené v rámci původní 

připomínky, a sice v článku I bodu 6, kde se 

vyjádření nahrazuje souhlasem, článku I 

bodu 25, který je nutno nově posoudit z 

hlediska ochrany osobních údajů, neboť se 

nelze ohlížet na to, že jde o recepci 

dosavadní dohody, ale je nutno zpracování 

osobních údajů posoudit ve vztahu k GDPR; 

rozšíření oznamovací povinnosti v článku I 

bodu 40, rozšíření dozoru ve vztahu k 

fysickým osobám v článku I bodu 76 a 

ochrany soukromí v článku I bodu 81. 

DPIA by také neměla obsahovat bezobsažné 

fráze. Cílem DPIA není opakovat 

samozřejmosti. To, že se zpracování 

osobních údajů řídí GDPR, je notorieta, 

kterou není třeba opakovat. Naopak, po 

nabytí účinnosti GDPR musí mít DPIA novou 

kvalitu. V souvislosti s článkem 35 odst. 10 

GDPR je nezbytné se zabývat i způsoby 

využití nových nástrojů ochrany osobních 

údajů jako jsou pověřenci, kodexy chování 

apod. Cílem DPIA také není vyhodnocovat 

soulad se zákonem č. 110/2019 Sb., o 
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zpracování osobních údajů. U zákonů by to 

nemělo smysl, protože speciální zákon má 

před ZZOÚ přednost. 

V poslední řadě by němlo DPIA omílat stejná 

tvrzení vrůzných částech text, např. : „Z 

hlediska ochrany soukromí a osobních údajů 

nebyly identifikovány žádné negativní 

dopady.“ a „Z navrhované právní úpravy 

neplynou nepříznivé důsledky pro ochranu 

soukromí a osobních údajů.“. 

 

Z těchto výše zmíněných důvodů je bohužle 

nutné konstatovat, že připomínka stále 

nemůže  být ze strany ÚOOÚ s klidným 

svědomím považována za vypořádanou. 

 
K článku I. 
odst. 16 (§ 

29 odst. 2 
zákona) 

Zlínský kraj K článku I. odst. 16 (§ 29 odst. 2 zákona): Do písmene b) požadujeme za 

stávající text doplnit slova“ nebo kterému bylo uloženo ochranné léčení 

ústavní.“ 
Písm. a) zní: „Nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, které bylo do péče 

ústavního zařízení svěřeno rozhodnutím soudu nebo kterému bylo uloženo 
ochranné léčení ústavní“ a písm. b) zní: „Nejméně jednou za 3 měsíce 

navštívit rodiče dítěte, které bylo do péče ústavního zařízení svěřeno 

rozhodnutím soudu“. Navrhujeme sladit text obou písmen stejně ve 

smyslu, aby docházelo také k návštěvám rodičů dětí, kterým bylo 

uloženo ochranné léčení ústavní. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že nezletilým se ukládá ochranné léčení 

ústavní v případech, kdy páchají trestnou činnost ve stavu nepříčetnosti z 

důvodu užívání návykových látek či duševního onemocnění a cílem je jejich 
zařazení zpět do běžného života, máme za to, že by se v průběhu pobytu dítěte 

v zařízení mělo pracovat také s rodiči a v zákoně byla zakotvena povinnost 

navštěvovat je také v těchto případech. 

Akceptováno. 
 
Vypořádáno per e-mail 12. 2. 2020. 
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Zásadní připomínka 

K čl. I. 
odst. 23 (§ 

42 odst. 5 
zákona) 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 23 (§ 42 odst. 5 zákona): Zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc se v tomto bodě mimo jiné zavazuje k zajištění terapie 

členům rodiny dítěte. Navrhujeme slovo „zajišťovat“ nahradit slovy  

„poskytovat pomoc při zajištění“.  
Odůvodnění: Pokud by totiž zařízení bylo zavázáno terapii zajistit, pak by 
mělo disponovat odborníkem, který terapii může poskytovat, což v současné 

době není a neúměrně by došlo k prodražení nákladů na personální zajištění 

zařízení. Navíc pokud by zajistit terapii měla být povinností zařízení, pak se 

vytrácí aktivita samotné rodiny, což vede k závislosti na sociálním systému.  
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Návrh § 42 odst. 5 je formulován totožně se 

zněním § 42a odst. 1 písm. h) platného znění a 

podobně s § 1 odst. 2 věta druhá zákona č. 

109/2002 Sb., který tyto činnosti ukládá rovněž 

školským zařízením pro výkon ústavní výchovy. 

Pokud byla v minulosti zvažována možnost 

převodu úpravy ZDVOP do zákona o sociálních 

službách, vyjadřovala připomínková místa obavu 

ze snížení rozsahu poskytované pomoci právě i 

s ohledem na vypuštění obsahu tohoto 

ustanovení. Proto předkladatel toto ustanovení, 

které obsahově platí od 1. 1. 2013 navrhuje 

zachovat. Jeho případné vypuštění nebo 

obsahová redukce by tak měla být předmětem 

shody připomínkových míst. 
Vypořádáno per e-mail 12. 2. 2020. 

K čl. I. 

odst. 26 (§ 

42ab 
zákona) 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 26 (§ 42ab zákona): Navrhujeme v odstavci 5 nahradit v 
poslední větě, která zní „Ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno“ číslovku 

3 za číslovku 4, neboť uvedené téma je fakticky řešeno v odstavci 4.  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Vypořádáno per e-mail 12. 2. 2020. 

K čl. I. 

odst. 79 (§ 

50b 
zákona) 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 79 (§ 50b zákona): Požadujeme doplnit text, tak, aby bylo 

zcela zřejmé, zda zaopatřovací příspěvek bude náležet oprávněné osobě 

i v případě, kdy bude i nadále bydlet u pěstounů či poručníků, či nikoli.  
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Otázka společného soužití s bývalým pěstounem 

či poručníkem se v rámci podmínek pro vznik a 

trvání nároku na zaopatřovací příspěvek 

neposuzuje, to znamená, že nárok může mít i 

nezaopatřené dítě, které po dosažení zletilosti 

nadále trvale žije a společně hospodaří s bývalým 

pěstounem či poručníkem. 
 
Vypořádáno per e-mail 12. 2. 2020. 
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K čl. 1 

odst. 79 (§ 

50i odst. 2 
zákona) 

Zlínský kraj K čl. 1 odst. 79 (§ 50i odst. 2 zákona): Navrhujeme vypustit slovo 
„rodiče“ jako možné příjemce částky zaopatřovacího příspěvku po úmrtí 

oprávněné osoby.  
Odůvodnění: Tuto možnost považujeme za neslučitelnou s dobrými mravy, 

neboť nárok na tento příspěvek vzniká dítěti, které bylo z jejich péče odňato, 

a často také mívají dluhy na výživném.  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Namísto rodičů bude doplněn přechod nároku na 

spolužijící osobu, která byla ke dni dosažení 

zletilosti pěstounem nebo poručníkem zesnulé 

oprávněné osoby. 
 
Vypořádáno per e-mail 12. 2. 2020. 

K čl. I. 

odst. 94 (§ 

59g odst. 1 
písm. d) 

zákona) 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 94 (§ 59g odst. 1 písm. d) zákona): Navrhujeme toto písmeno 

zrušit bez náhrady. 
Odůvodnění: Odpovědnost za to, aby se dítě co nejdříve vrátilo do rodiny, 

nezáleží jen na práci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ale 

především na příslušném orgánu sociálně-právní ochrany dětí, rodině a 

dalších okolnostech.  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
 
 
Vypořádáno per e-mail 12. 2. 2020. 

K čl. I. 

odst. 99 (§ 

60 odst. 3 
zákona) 

Zlínský kraj K čl. I. odst. 99 (§ 60 odst. 3 zákona): Navrhujeme nahradit slova  
„v nejbližší“ bylo nahrazeno slovem „třetí“, takže text by úpravě zněl 

„(3) Žádost o vydání souhlasu podle § 16b odst. 1 písm. a) musí být podána 

nejpozději třetí pracovní den následující po přijetí dítěte do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc.“ 
 
Odůvodnění: Opožděná žádost povede dle § 64 odst. 5 (bod 104) k zastavení 

řízení o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení  

pro děti vyžadující okamžitou pomoc. To s sebou pro zařízení  ponese 

závažné důsledky, zejména finančního charakteru. To by v konečném 

důsledku mohlo poškodit i dítě.  Lhůta nejbližšího pracovního dne je proto 

příliš krátká a je  nezbytné stanovit lhůtu alespoň 3 dny na podání této žádosti 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
 
 
Vypořádáno per e-mail 12. 2. 2020. 
 

§ 4 odst. 3 

(bod 1) 
Praha Požadujeme za slova „sociálně-právní ochrany“ doplnit slova „podle jiných 

právních předpisů“. 
Současně požadujeme navrhované ustanovení přesunout do § 61 zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o sociálně-právní ochraně dětí“). 
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
Navrhované doplnění považujeme v textu zákona 

o nadbytečné. Úprava je dostatečně a 

srozumitelně vysvětlena v důvodové zprávě. 
Uvedení příslušného ustanovení v § 61 

považujeme za nevhodné. Navrhované 
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Navržené ustanovení má popisovat dosažení právní jistoty pravidla 

pro určení příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále 

jen „OSPOD“) v situaci, kdy není z jiného právního předpisu možno určit 

funkční příslušnost OSPOD k nějakému úkonu. Aby bylo zřejmé, že se jedná 

o příslušnosti OSPOD dané jinými právními předpisy než zákon o sociálně-
právní ochraně dětí, požadujeme doplnit text výše uvedeným návrhem 

s odkazem na jiné právní předpisy. Umístění ustanovení do § 4 zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí považujeme za nesystematické, když ostatní 

úprava příslušnosti je uvedena v § 61 a 62 zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí, požadujeme tedy přesunutí ustanovení do § 61 zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí 
Zásadní připomínka 

ustanovení neřeší místní příslušnost, která je 

předmětem ust. § 61, ale příslušnost funkční. 

Funkční příslušnost není upravována v části 

Řízení a místní příslušnost, ale v příslušných 

kompetenčních ustanoveních zejména Části třetí. 

Proto považujeme zakotvení uvedeného 

ustanovení v rámci Úvodních ustanovení naopak 

se systematicky správné a vhodné. 
 
Vypořádáno na VP 3. února 2020. 

§ 14 odst. 1 

písm. j) 
(bod 3) 

Praha Požadujeme navrhovaný bod vypustit a ponechat text písmene j) 

v dosavadním znění. 
 
Odůvodnění: 
V Důvodové zprávě se správně poukazuje na možnost spojení řízení 

o omezení rodičovské odpovědnosti s řízením ve věcech rodičovské 

odpovědnosti, kdy OSPOD může navrhovat zachování osobního styku rodiče 

s dítětem v rámci tohoto spojeného řízení, zpravidla jako opatrovník dítěte. 

Předkladatel však nepamatuje na případy, kdy se podmínky mohou změnit i 

po pravomocném skončení řízení o omezení svéprávnosti rodiče a je v zájmu 

dětí obnovit styk rodiče zbaveného rodičovské odpovědnosti s dítětem. 
Zásadní připomínka 

  
Akceptováno. 

§ 14 odst. 1 

písm. j) 
(bod 3) 

Praha Požadujeme nově navrhované písmeno j) přejmenovat na písmeno l) 

a z navrženého textu vypustit slova: „pokud nedošlo ke zprostředkování 

pěstounské péče podle § 19a až 27,“. 
 
Odůvodnění: 
Změnu označení požadujeme s ohledem na předchozí připomínku ponechat 

dosavadní znění písmene j).  
Současně požadujeme vypustit text týkající se pouze pěstounské péče, která 

nebyla zprostředkována podle § 19a až 27 zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí, neboť v praxi dochází k selhání také pěstounské péče, která byla 

zprostředkována podle uvedených ustanovení, ale s odstupem času, 

přibývajícím věkem svěřených dětí a s přibývajícími výchovnými problémy, 

Akceptováno. 
Připomínku lze akceptovat, nutno však 

podotknout, že mezi zprostředkovanou a 

nezprostředkovanou pěstounskou péči existují 

významné rozdíly, pokud jde o postup svěření 

dítěte do pěstounské péče. V případě 

zprostředkované pěstounské péče zásadně 

předchází svěření dítěte do předpěstounské péče, 

neboť podle § 24 odst. 3 by měl žadatel vybraný 

krajským úřadem podat do 30 dnů od doručení 

oznámení krajského úřadu podat k soudu návrh 

na svěření dítěte do předpěstounské péče. Ve 
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které se u dětí svěřených do péče pěstounů vyskytují, pěstouni přestanou 
zvládat péči o tyto děti. Požadujeme tedy oprávnění OSPOD podat návrh 

na zrušení pěstounské péče jako takové, bez rozlišení, zda se jedná 

o pěstounskou péči zprostředkovanou či nikoliv 
Zásadní připomínka 

vztahu k dětem svěřeným do předpěstounské 

péče je pak obecní úřad obce s rozšířenou 

působností na základě § 19 odst. 3 povinen podat 

soudu návrh na zrušení usnesení o svěření dítěte 

do předpěstounské péče, pokud v průběhu této 

péče dojde k podstatné změně skutečností 

rozhodných pro svěření dítěte do pěstounské 

péče. 
Naopak v případě nezprostředkované pěstounské 

péče je možnost intervence OSPOD do svěření 

dítěte do pěstounské péče slabší, neboť podle § 

962 odst. 2 občanského zákoníku je soud povinen 

dát přednost svěření dítěte do péče osoby 

příbuzné nebo blízké dítěti, která se ujala osobní 

péče o dítě. Přičemž v souladu s § 20 odst. 2 písm. 

b) se zprostředkování pěstounské péče neprovádí 

právě v případě, že návrh na svěření dítěte do 

pěstounské péče podala osoba příbuzná dítěti 

nebo jiná osoba blízká dítěti nebo jeho rodině. 

Proto je důvodné, aby obecní úřad obce 

s rozšířenou působností disponoval návrhovým 

oprávněním na zrušení pěstounské péče zejména 

v případě, že se jedná o pěstounskou péči 

nezprostředkovanou.  
 
Původně navrhované ustanovení § 14 odst. 1 

písm. j) bude do zákona nově doplnění jako § 

14 odst. 1 písm. l) 
§ 14 odst. 3 

písm. b) 
(bod 4) 

Praha Požadujeme navrhovaný bod vypustit a ponechat text v dosavadním znění. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na předchozí připomínku k zachování ponechat původní znění 

písmene j) požadujeme v přímé návaznosti ponechat dosavadní znění § 14 

odst. 3 písm. b). 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Dosavadní odkaz na § 14 odst. 1 písm. c) až i) a 

k) bude nahrazen odkazem na § 14 odst. 1 písm. 

c) až i), k) a l). 
To znamená, že bude ponecháno dosavadní 

znění, k němuž bude doplněn odkaz na nové 

ustanovení § 14 odst. 1 písm. l) – návrh soudu na 

zrušení pěstounské péče a na odvolání poručníka. 
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§ 16a odst. 

3 (bod 5) 
Praha Požadujeme navrhované znění odstavce 3 nahradit zněním: 

„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává na žádost krajské 

pobočky Úřadu práce stanovisko, v němž uvede, zda osoba uvedená v § 4a 
písm. c) bodě 2, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské nebo 

předpěstounské péče nebo na její jmenování poručníkem dítěte, o dítě osobně 

pečuje a počáteční datum osobní péče o dítě.“. 
 
Odůvodnění: 
Podle navrhovaného ustanovení má OSPOD na základě žádosti krajské 

pobočky Úřadu práce vydat závazné stanovisko i o zjevné 

účelnosti/bezúčelnosti návrhu podaného třetí osobou k soudu. Pokud by měl 

tuto podmínku splnit, musel by předjímat rozhodnutí soudu, který bude o 

takovém návrhu rozhodovat.   
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
V úpravě § 16a bude doplněn výčet situací, kdy 

je třeba návrh na svěření dítěte do pěstounské, 

předpěstounské nebo poručnické péče považovat 

za zjevně bezúčelný. 
Počáteční datum převzetí dítěte do osobní péče 

bude dokládat samotný žadatel k žádosti o dávku 

pěstounské péče formou čestného prohlášení. 
.       Konkrétně budou v § 16a doplněny odstavce 4 a 

5 v následujícím znění. 

„(4) Pro účely tohoto zákona se návrh osoby 

uvedené v § 4a písm. c) bodu 2 na svěření dítěte 

do pěstounské nebo předpěstounské péče nebo na 

její jmenování poručníkem dítěte považuje za 

zjevně bezúčelný, zejména pokud 

a)      je podán, ačkoli o dítě může osobně 

pečovat některý z rodičů nebo poručník, 

b)      o péči o dítě bylo rozhodnuto a nedošlo 

k podstatné změně poměrů, 

c)      pokud byl návrh podán s nepoctivým 

úmyslem, 

d)      návrh podá osoba, která dítě protiprávně 

zadržuje, 

e)      je podání návrhu zjevným zneužitím 

práva. 

(5)   Pro účely tohoto zákona počáteční datum 

osobní péče o dítě dokládá čestným 

prohlášením osoba, která podala návrh na 
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svěření dítěte do pěstounské péče nebo 

předpěstounské péče nebo návrh na 

jmenování poručníkem dítěte a která o toto 

dítě osobně pečuje. Čestné prohlášení se 

podává na předepsaném tiskopise. V čestném 

prohlášení se uvádí 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte a 

jeho rodné číslo, 

b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné 

číslo osoby, která podala návrh na svěření 

dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské 

péče nebo návrh na jmenování poručníkem 

dítěte a která o toto dítě osobně pečuje,  

c) počáteční datum osobní péče o dítě.“. 

 
x.   V § 47w se na konci písmene e) tečka nahrazuje 

čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 
        
       „f) čestné prohlášení podle § 16a odst. 5.“. 
 

ROZPOR  
HMP nadále trvá na své námitce v tom, smyslu, 

že OSPOD by zde předjímal stanovisko 
soudu, který je jediný příslušný k rozhodnutí 
o podaném návrhu. Týká se i nově 
navrhované úpravy v rámci vypořádání 
připomínek, kde by měl OSPOD posoudit, 
zda „byl návrh podán s nepoctivým 
úmyslem“ nebo „je podání návrhu zjevným 
zneužitím práva“. Není zřejmé, jak by Úřad 
práce posuzoval pro účely nároku na dávky 
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situaci, kdy OSPOD vydá stanovisko o tom, 
že návrh považuje za zjevně beúčelný a 
soud by návrhu poté vyhověl pravomocným 
rozsudkem.  
 

§ 16b 
(bod 6) 

Praha Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Předloženým návrhem je nově navrhováno, aby OSPOD, na místo 

dosavadního vyjádření důvodnosti pobytu dítěte v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), rozhodoval o souhlasu 
s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v ZDVOP (příp. prodloužením 

smlouvy) ve správním řízení. Zavedení správního řízení o souhlasu se 

smlouvou je zdůvodňováno nezbytností možnosti přezkoumatelnosti 

rozhodnutí, kdy na rozdíl od vyjádření důvodnosti, které mělo vliv pouze na 

vznik nároku zřizovatele ZDVOP na státní příspěvek, bude mít rozhodnutí 

vliv na trvání závazku ze smlouvy.  
Návrh tak, jak je předkládán, neřeší praktické problémy, které by 

při rozhodování o souhlasu ve správním řízení vznikaly. Rozhodnutí má být 

vydáno ve lhůtě do 8 dnů ode dne podání žádosti. Žádost může podat dítě, 

rodič dítěte, jiná osoba odpovědná za výchovu nebo ředitel ZDVOP. 

Účastníky řízení jsou návrhem určeni pouze dítě a ZDVOP. Návrh počítá 

s předběžnou vykonatelností rozhodnutí (zákonem, vyloučený odkladný 

účinek odvolání) a účinky rozhodnutí mají nastat dnem následujícím po dni 

oznámení rozhodnutí osobě provozující ZDVOP. 
HMP k tomu uvádí, že takto nastavené podmínky správního řízení 

nereflektují praktické stránky výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

v ZDVOP. Je-li účastníkem správního řízení dítě, které není plně svéprávné, 

je třeba dítěti pro správní řízení usnesením jmenovat opatrovníka pro správní 

řízení. Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání, sama odvolací lhůta (15 
dnů) je delší, než návrhem stanovená lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci (8 

dnů). Jak bude postupováno v případě, že se usnesením jmenovaný 

opatrovník proti svému jmenování odvolá po vydání samotného rozhodnutí 

o souhlasu, které má být předběžně vykonatelné? Jestliže příslušný OSPOD 

rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání souhlasu, závazek daný sepsanou 

smlouvou nabyde vykonatelnosti dnem po oznámení rozhodnutí osobě 

Neakceptováno, vysvětleno. 
V důsledku uzavření smlouvy o poskytování 

ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc dochází k 

významnému zásahu do vzájemného práva dítěte 

a rodičů na rodičovskou výchovu a péči podle čl. 

32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, které 

je jedním z předních hledisek poskytování 

sociálně-právní ochrany v souladu s § 5 zákona č. 

359/1999 Sb. 
Založením pravomoci obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností rozhodovat ve věci vydání 

souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

na základě smlouvy bude jednoznačně posílena 

právní jistota jak samotných dětí a jejich rodičů, 

tak i osob provozujících zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Zároveň nedojde k 

navýšení administrativní zátěže obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností, neboť tyto jsou již 

na základě platného zákonné úpravy povinny 

vydávat ve lhůtě do 8 dnů vyjádření k důvodnosti 

umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě dohody. 
Rozdíl mezi vedením správního řízení o vydání 

souhlasu a vedením řízení o vydání vyjádření 

přitom není s ohledem na podmínky vydávání 

vyjádření podle § 154 až § 158 správního řádu 

nijak zásadní. Účastníky řízení o vydání souhlasu 

jsou pouze dítě a provozovatel zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o 
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provozující OSPOD (nikoliv řediteli ZDVOP, v praxi tak bude rozhodnutí 

doručováno zřizovateli, nikoliv samotnému ZDVOP), avšak bude podáno 

odvolání. Byla-li žádost o vydání souhlasu zamítnuta, ZDVOP (ve spolupráci 

s OSPOD) by mělo činit kroky k ukončení pobytu dítěte v ZDVOP. Není 

však vyloučeno, že odvolací orgán shledá důvody pro zrušení rozhodnutí 

prvního stupně, změnu rozhodnutí ve smyslu udělení souhlasu nebo zrušení 

rozhodnutí a vrácení k novému rozhodnutí v případě, že je např. vyhověno 

odvolání jmenovaného opatrovníka. Správní řízení o souhlasu 
s poskytováním ochrany a pomoci dítěte pokračuje, avšak fakticky byl pobyt 

dítěti ukončen vzhledem k předběžné vykonatelnosti zrušeného rozhodnutí.  
Současně je nezbytné poukázat na fakt, že účastníkem správního řízení by 

měl být vždy žadatel, tedy např. rodič umístěného dítěte, neboť kromě faktu, 
že podal žádost, o které správní orgán rozhoduje, je nezpochybnitelné, že 

výsledek řízení má vliv na výkon jeho rodičovské odpovědnosti, tudíž 

nemůže být vyloučen z okruhu účastníků řízení, tím by bylo porušeno jeho 

základní právo založené především Listinou základních práv a svobod a 

Úmluvou o právech dítěte. 
Nelze tak souhlasit s  návrhem především s ohledem na nejasnost postupu, 
pokud se proti správnímu rozhodnutí odvolá kterýkoliv účastník řízení.  
V praktické rovině by tak mohlo předčasným propuštěním dítěte ze ZDVOP 
na základě předběžně vykonatelného rozhodnutí dojít k vážnému ohrožení 

dítěte neposkytnutím sociálně-právní ochrany v případě, kdy je dítě 

ohroženo, což je v přímém rozporu se zájmem dítěte. 
HMP tak navrhuje nadále setrvat na pružnějším vydávání vyjádření 

o důvodnosti pobytu dítěte ve ZDVOP, kdy tento postupem je předmětem 

kontrolních mechanismů ze strany krajských úřadů, na formu a obsah 
vyjádření důvodnosti je krajskými úřady kladen důraz i v rámci řízení o 

nároku zřizovatelů ZDVOP na státní příspěvek, viz další připomínky. 

Správní řízení o souhlasu považujeme za nepřiměřenou zátěž systému a 

ztížení podmínek pro poskytování sociálně-právní ochrany dětem 

v krizových situacích. 
 
Zásadní připomínka 

poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc uzavře samo dítě 

bez zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet 

tak, že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování v 

řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 

provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. V 

řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
Jestliže obecní úřad obce s rozšířenou působností 

žádosti o vydání souhlasu plně vyhoví, není třeba 

v rozhodnutí uvádět odůvodnění podle § 68 odst. 

4 správního řádu. Dále není v takovém případě 

nutné dávat žadateli možnost vyjádřit se k 

podkladům před vydáním rozhodnutí podle § 37 

odst. 3 správního řádu. S ohledem na krátkou 

lhůtu pro vydání rozhodnutí o žádosti o vydání 

souhlasu však bude do § 64 zákona č. 359/1999 

Sb. doplněno, že účastníkům tohoto řízení není 

nutné dávat možnost vyjádřit se k podkladům 

před vydáním rozhodnutí ani v ostatních 

případech. Současně bude z ustanovení § 64 
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vypuštěno vyloučení odkladného účinku 

odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání 

souhlasu, takže účastníci řízení budou moci brojit 

proti zamítavému rozhodnutí a jeho odůvodnění 

v rámci odvolání, které bude mít odkladný účinek 

na vykonatelnost rozhodnutí. 
 
ROZPOR 
MPSV sice ustoupilo od předběžné 

vykonatelnosti rozhodnutí o souhlasu s 

poskyrováním ochrany a pomoci dítěti ve 

ZDVOP, nebere však v úvahu další úskalí 
správního řízení. MPSV předpokládá, jak zaznělo 

na vypořádací poradě, že žádost o vydání 

souhlasu bude podávat zpravidla zařízení, žádost 

však může podat i rodič umístěného dítěte. 

Jestliže smlouvu se zařízením uzavře zákonný 

zístupce za dítě, je nezbytné postupovat obdobně, 

jako v případě podání návrhu k soudu, kdy může 

dojít ke kolizi zájmů rodiče a dítěte. Dítěti je pak 

nezbytné ustanovit opatrovníka pro řízení. I 

kdyby bylo uzákoněno, že účastníky řízení jsou 
pouze dítě a zařízení, vznikají pochybnosti, zda 

by zákonní zástupci dítěte nebyli považováni za 

vedlejší účastníky řízení, neboť jsou správním 

řízením bezpochyby dotčena i jejich práva, jak 

ostatně zaznělo i z úst zástupců MPSV na 

vypořádací poradě. 
MPSV ve vypořádání připomínky uvádí, že 

uzákoněním správního řízení, kterým se bude 

schvalovat smlouva o poskytování ochrany a 

pomoci dítěti uzavřená se zařízením, bude 

jednoznačně posílena právní jistota jak 

samotných dětí a jejich rodičů, tak i osob 

provozujících ZDVOP. S tímto názorem se HMP 

neztotožňuje. Systém uzavírání smluv pro 
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zajištění pobytu dětí ve ZDVOP je přejímán ze 

systému sociálních služeb, kde rodiče obdobně 

uzavírají smlouvu se zařízeními pobytových 

služeb na zajištění péče o dítě, aniž by byl 
vyžadovát souhlas OSPOD ve správním řízení. 
HMP se neztotožňuje ani s tvrzením, že správní 

řízení neznamená zvýšenou administrativní zátěž 

pro obecní úřad obcí s rozšířenou působností. 

Dosavadní vyjádření důvodnosti pobytu dítěte ve 

ZDVOP je vydáváno na základě zjištění a 

podkladů, které jsou součástí spisu Om, správním 

řízení je nezbytné vést správní spis, ve hře jsou 

odvolací řízení, která zatíží krajské úřady. Po 

celou dobu správního řízení, a to včetně 

odvolacího řízení, nemá rodič ani dítě právní 
jistotu, zda bude souhlas vydán či nikoliv. 

§ 21 odst. 4 

písm. b) 
(bod 7) 

Praha Požadujeme navrhovaný bod vypustit a ponechat text písmene b) 

v dosavadním znění. 
 
Odůvodnění: 
Doklady prokazující údaje o státním občanství a pobytu dítěte na území 

České republiky, které byly dosud součástí spisové dokumentace dětí, kterým 

je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči, jsou důležitým podkladem 

následně pro krajské úřady, které náhradní péči zprostředkovávají. Údaje o 

státním občanství a pobytu na území České republiky jsou nezbytné pro 

zprostředkování náhradní rodinné péče s ohledem na původ dítěte, v případě 

zprostředkovávání pěstounské péče mohou mít vliv na vzdálenost pěstounské 

rodiny od rodiny biologické kvůli dalšímu udržování vazby dětí na svoji 
biologickou rodinu. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Pro zprostředkování není důležitý doklad, ale 

samotná informace, která bude obsažena ve 

spisové dokumentaci na základě nutnosti ověření 

dle § 20 odst. 1 ZSPOD. Doklad založený ve 

spisové dokumentaci se stává nadbytečným. 

Místo pobytu pro stanovení místní příslušnosti 

bude ověřováno z předložených dokladů, jejichž 

kopie nebude součástí spisové dokumentace, 

nebo z výpisu ze základních registrů. 
Požadované informace o státní příslušnosti a 

místě pobytu dítěte budou doplněny do náležitostí 

spisové dokumentace o dítěti podle § 21 odst. 4 

písm. a). 
Ustanovení § 21 odst. 4 písm. a) bude nově znít: 
„a) osobní údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě 

jména, příjmení, datum narození, státní 

příslušnost a místo trvalého pobytu nebo místo 

pobytu na území České republiky podle druhu 

pobytu cizince1a), 
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1a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky a o změně některých 

zákonů 
 
PHA: vypořádáno. 
 

§ 21 odst. 4 

písm. e) 
(bod 8) 

Praha Požadujeme navrhovaný bod vypustit a ponechat text písmene e) 

v dosavadním znění. 
 
Odůvodnění: 
Informace o vývoji dítěte jsou nezbytnou součástí posouzení dítěte v rámci 

odborného posouzení dětí podle § 27 odst. 2 písm. a) zákona o sociálně-
právní ochraně dětí, které provádí krajský úřad. OSPOD nahlašuje děti, 

kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči na základě svého 

vyhodnocení, má tedy mnohdy již zprávu o vývoji dítěte k dispozici, vývoj 

dítěte sleduje i v rámci spolupráce s původní rodinou.  Jestliže má OSPOD 

tyto informace k dispozici, je v zájmu dětí, kterým je třeba zprostředkovat 

náhradní rodinnou péči, aby tyto informace OSPOD rovnou předával 

krajskému úřadu a nečekal teprve na vyhodnocení dítěte krajským úřadem 

a vyžádání známých informací ze strany krajského úřadu, proces 

zprostředkování se tím zbytečně prodlužuje, což je v rozporu se zájmem 

dítěte. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení § 21 odst.4 písm. e) bude ze zákona 

vypuštěno, naopak v § 21 odst. 4 písm. f) bude 

doplněno, že vedle individuálního plánu ochrany 

dítěte je součástí spisové dokumentace aktuální 

zpráva o vyhodnocení situace dítěte a jeho 

rodiny, jejíž součástí jsou i údaje o zdravotním 

stavu a vývoji dítěte. 
 
PHA: vypořádáno. 

§ 21 odst. 4 

písm. f) 
(bod 9) 

Praha Požadujeme na konci textu doplnit slova „a aktuální vyhodnocení situace 

dítěte a jeho rodiny“.   
 
Odůvodnění: 
Kromě individuálního plánu ochrany dítěte jsou informace o dítěti a jeho 

rodině přehledně shromážděny a shrnuty především ve vyhodnocení situace 
dítěte a jeho rodiny, požadujeme tedy, aby součástí spisové dokumentace 

byla také aktuální vyhodnocení jako důležitý podklad pro následné 

vyhodnocení v rámci zprostředkování náhradní rodinné péče. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak-viz výše. 
 
PHA: vypořádáno. 
 
 

§ 21 odst. 5 

písm. b) 

(bod 10) 

Praha Požadujeme navrhovaný bod vypustit a text písmene b) ponechat 

v dosavadním znění. 
 

Akceptováno jinak. 
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Odůvodnění: 
Obdobně jako u dětí jsou doklady prokazující údaje o státním občanství a 

pobytu žadatele na území České republiky, důležitým podkladem následně 

pro krajské úřady, které náhradní péči zprostředkovávají. Údaje o státním 

občanství a pobytu na území České republiky jsou nezbytné pro 

zprostředkování náhradní rodinné péče s ohledem na původ dítěte, kterému 

je náhradní rodinná péče zprostředkovávána, v případě zprostředkovávání 

pěstounské péče mohou mít vliv na vzdálenost pěstounské rodiny od 

biologické rodiny dítěte kvůli dalšímu udržování vazby dětí na svoji 

biologickou rodinu. 
 
Zásadní připomínka 

Požadované údaje o státní příslušnosti a místě 

pobytu žadatele budou doplněny do náležitostí 

žádosti podle § 21 odst. 5 písm. a). 
Ustanovení § 21 odst. 5 písm. a) bude nově 

znít: 
„a) žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní 

údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě jména, 

příjmení, datum narození, státní příslušnost a 
místo trvalého pobytu nebo místo pobytu na 

území České republiky podle druhu pobytu 

cizince1a)  
1a) 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů. 
 
PHA: vypořádáno. 
 

§ 22 odst. 4 

a odst. 9 
písm. b), § 

24c odst. 3 
a § 27a 

odst. 3 
písm. b) 

(body 11 až 

14) 

Praha Požadujeme navrhované body vypustit a ustanovení ponechat v dosavadním 

znění. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Návrhem jsou upraveny legislativně-technické změny ustanovení 

navazujících na měněné ustanovení § 21 zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí v předchozích bodech – viz předchozí připomínky k bodům 7 až 10. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Viz výše vysvětlení k připomínce k § 21 odst. 5 

písm. b) – 
 
PHA: vypořádáno. 

§ 27a 
(bod 15) 

Praha Požadujeme doplnit odstavec 10, který zní: 
„(10) Ohrožené dítě lze předat do pěstounské péče na přechodnou dobu na 

základě žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní 

ochrany dětí je v takovém případě povinen nejpozději do 24 hodin podat 
návrh soudu na svěření dítěte do pěstounské péče.“. 
 
Odůvodnění: 
Požadovaným ustanovením by byla uzákoněna možnost okamžitého umístění 

ohroženého dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu na žádost 

OSPOD, než dojde k vydání rozhodnutí soudu. Zejména by se jednalo o 
vysoce krizové situace, např. odebrání dítěte z rodiny v noci, kdy v zájmu 

Akceptováno jinak. 
Předkladatel souhlasí s tím, že v rámci zajištění 

neodkladné péče o dítě v situacích uvedených v § 

15 odst. 1, § 16 odst. 1 a § 37 odst. 1 má být 

obecní úřad obce s rozšířenou působností 

oprávněn předat dítě do péče osoby v evidenci, a 
to ještě před rozhodnutím soudu o návrhu na 

vydání předběžného opatření o svěření dítěte do 

pěstounské péče na přechodnou dobu. Na základě 

§ 958 odst. 3 o.z. může o svěření dítěte do 

pěstounské péče na přechodnou dobu rozhodnout 
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dítěte je bezesporu co nejrychlejší umístění do bezpečného prostředí. 

Bezodkladně by pak byl ze strany OSPOD podán návrh na vydání rychlého 

předběžného opatření. Předešlo by se umisťování dětí v krizových situacích 

do ústavních zařízení, narozené děti by nemusely vyčkávat v nemocnicích 

rozhodnutí soudu. 
Zásadní připomínka 

výlučně soud, hovořit lze tedy pouze o dočasném 
předání dítěte do péče osoby v evidenci na 
základě žádosti OSPOD.  
Přesná formulace zákonného ustanovení bude 

dohodnuta s Ministerstvem spravedlnosti. 
 
ROZPOR 
Připomínku nelze vypořádat, dokud 

připomínkové místo nebude znát konkrétní 

formulaci zákonného ustanovení. 
§ 29 odst. 2 

písm. a) a 

b) 
(bod 16) 

Praha Požadujeme nadpis nahradit nadpisem „Sledování poměrů dětí pobývajících 

v ústavních a obdobných pobytových zařízeních“.  
Požadujeme v § 29 odst. 1 první větě za slovo „postižením“ vložit slova „ , 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. 
Požadujeme navrhované znění § 29 odst. 2 písm. a) nahradit zněním:  
„a) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, které bylo do ústavního nebo 

obdobného pobytového zařízení svěřeno rozhodnutím soudu nebo kterému 

bylo uloženo ochranné léčení ochranné, nebo které bylo do takového zařízení 

umístěno na základě dohody nebo smlouvy uzavřené mezi zařízením a 

rodiči;“.  
Požadujeme navrhované znění § 29 odst. 2 písm. b) nahradit zněním: 
„b) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, které bylo 

do ústavního nebo obdobného pobytového zařízení svěřeno rozhodnutím 

soudu nebo kterému bylo uloženo ochranné léčení ochranné, nebo které bylo 
do takového zařízení umístěno na základě dohody nebo smlouvy uzavřené 

mezi zařízením a rodiči;“.  
 
Odůvodnění: 
Požadované znění by odstranilo různorodost interpretací měněného 

ustanovení, kdy by bylo zřejmé, že se dohled na pobyt dětí v různých typech 

pobytových zařízení týká rovněž ZDVOP. 
Současně se jedná o rozšíření sledování dětí umístěných do pobytových 

zařízení i v případech dětí, které jsou uvedeny v  § 6 písm. f) zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí, tedy nikoliv pouze na děti umístěné 

do zařízení z rozhodnutí soudu, jako je tomu dosud. Důvodem je to, aby i tyto 
děti (které dlouhodobě nebo opakovaně pobývají zejména ve ZDVOP, 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) bude doplněno 

o návštěvy rodičů dítěte, kterému bylo uloženo 

ochranné léčení ústavní. 
Navrhované doplnění § 29 odst. 1 je nadbytečné, 

v důvodové zprávě je vysvětleno, že zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc již v současné 

době spadá pod definici ústavního zařízení v § 29 

odst. 1. 
Doplnění povinnosti zaměstnance OÚORP 

pravidelně navštěvovat děti pobývající 

v ústavním zařízení na základě dohody a rodiče 

těchto dětí by bylo příliš striktní. Jeví se jako 

postačující doplnění oznamovací povinnosti 

ústavních zařízení vůči OSPOD v § 10 odst. 4, 

kdy ústavní zařízení budou OÚORP hlásit přijetí 

každého dítěte i v případě smluvních pobytů + 

povinnost OÚORP sledovat dodržování práv dětí 

a poměry všech dětí pobývajících v ústavních 

zařízeních podle § 29 odst. 1. Pokud bude 

OÚORP na základě oznámení ústavního zařízení 

podle § 10 odst. 4 o přijetí dítěte na základě 

dohody provádět vyhodnocení situace dítěte a 
jeho rodiny za účelem posouzení, zda se jedná o 

dítě uvedené v § 6, je vykonání návštěvy dítěte 

v zařízení logickou součástí tohoto vyhodnocení. 
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dětských centrech, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo 

psychiatrických léčebnách) měly možnost na alternativní řešení zohledňující 

potřebu zajištění péče v biologické rodině, širším příbuzenstvu nebo 

v náhradní rodinné péči. 
Záměrně v textu ponecháváme slova „dohoda“ i „smlouva“, neboť zejména 

ve zdravotnických zařízeních (dětských centrech) jsme se setkali s dohodou 
rodiče o zajištění péče o dítě uzavřenou na základě § 881 občanského 

zákoníku. 
Zásadní připomínka 

Frekvence případných dalších návštěv dítěte 

v zařízení se bude odvíjet od dohodnuté délky 

pobytu a vyhodnocení individuální situace 

každého dítěte. 
 
ROZPOR 
HMP považuje za nezbytné v § 29 ZSPOD 

vymezit postavení zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc jako ústavního zařízení, a to 

přímo v zákoně, nikoliv pouze v důvodové 

zprávě. 
MPSV ve svém vypořádání připomínky uvádí, 

že „v důvodové zprávě je vysvětleno, že 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

již v současné době spadá pod definici 

ústavního zařízení v § 29 odst. 1.“, na druhou 

stranu samo MPSV ne vždy přistupuje k 

ZDVOP jako k ústavu, např. v příloze k 

Memorandu o spolupráci při realizaci 

systémového projektu MPSV „Podpora 

systémových změn v oblasti služeb péče o 

ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České 

republice“, které bylo aktuálně HMP 

předloženo k podpisu, se výslovně uvádí, že 
mapování dětí v ústavní péči (klíčová aktivita 

3.1) se zaměří také na „zařízení pro děti 

okamžitou pomoc, která jsou pobytovými 

zařízeními, přestože se nejdená o ústavy“. 
Pokud MPSV v důvodové zprávě uvádí, že 

ZDVOP jsou jasně ústavní zařízení, mělo by 

být ke všem dětem, které jsou v ústavních 

zařízeních, přistupováno jednotně, včetně dětí 

umístěných do ZDVOP na základě smluvního 

vztahu. HMP nepovažuje úpravu, kdy by byla 

zákonem stanovena povinnost OSPOD 

navštívit i tyto děti v zařízení za striktní, když 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

77 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 
zákon uvádí, že návštěvy jsou realizovány 

nejméně jednou za 3 měsíce – u kratších 

pobytů by tak logicky povinnost navštívit dítě 

v zařízení vycházela z posouzení individuální 

situace, avšak nejpozději za 3 měsíce by 

OSPOD dítě v zařízení musel navštívit. 

Obdobně by bylo postupováno v případě 

návštěv OSPOD u rodičů. 
§ 38 
(body 18 až 

20) 

Praha Požadujeme § 38 zrušit. 
 
Současně doporučujeme vypustit komisi pro sociálně-právní ochranu dětí a 

její oprávnění ze všech souvisejících ustanovení zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí.  
Odůvodnění: 
Navrhovanou změnou dochází k výraznému posunu, kdy starostové obcí 

s rozšířenou působností již nebudou povinni zřizovat komise pro sociálně-
právní ochranu dětí, má jim být zachována možnost takovou komisi zřídit. 

Komisím pro sociálně-právní ochranu dětí je současně odebírána 

rozhodovací pravomoc. Důvodová zpráva poukazuje na častou nefunkčnost 

komisí, které byly zřízeny pouze pro splnění zákonné povinnosti.  
S ohledem na činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí, kdy 

je dlouhodobě poukazováno zejména na plnění kvalifikačních předpokladů 

osobami, které sociálně-právní ochranu dětí vykonávají, navrhujeme úplné 

vypuštění komisí pro sociálně-právní ochranu dětí ze zákona o sociálně-
právní ochraně dětí, když pro členy takových komisí není zákonem splnění 

kvalifikační předpoklady plnit. Starostové obcí budou mít i nadále možnost 

zřizovat obdobné komise jako zvláštní orgány obcí podle zákona o obcích, 

kterým může svěřit oblasti související s výkonem sociálně-právní ochraně 

dětí, zejména opatření samosprávy, která mohou přispět zdárnému výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu obcí, různé preventivní 

programy apod. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Krajské úřady jako nadřízené kontrolní a 

metodické orgány na základě poznatků z praxe 
většinově souhlasí s tím, aby komise pro 

sociálně-právní ochranu dětí byly na úrovni obcí 

s rozšířenou působností zřizovány pouze 

fakultativně. Jedná se o kompromisní variantu 

reflektující skutečnost, že v řadě obcí 

s rozšířenou působností funguje komise jen 

formálně a její činnost nemá žádný reálný obsah 

a přínos, avšak v některých obcích s rozšířenou 

působností naopak komise plní kvalitně svou 

koordinační, iniciační a částečně též dohledovou 

roli v systému sociálně-právní ochrany dětí. 
 
ROZPOR 
HMP znovu poukazuje na povinnost 
sociálních pracovníků OSPOD splnit přísné 

kvalifikační předpoklady pro výkon SPOD, 

které jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb. 

a také vyhláškou č. 473/2012 Sb. Pokud by 

komise měla plnit též „dohledovou roli v 

systému sociálně-právní ochrany dětí“, jak ve 

svém vypořádání MPSV uvádí, považujeme za 

nezbytné trvat na splnění kvalifikačních 

předpokladů pro výkon SPOD také u osob, 

které na výkon SPOD dohlíží, tedy členů 

komise. Takovou povinnost členů komise však 
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zákon nepředpokládá. Pokud by měla komise 

plnit funkci poradního orgánu samosprávy, 

lze se řídit zákonem o obcích, jak HMP uvádí 

ve své připomínce. 
§ 42 odst. 4 

(bod 23) 
Praha Požadujeme větu: „Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv, 

některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra.“ vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení má znění taxativního vymezení, jaké osobní 

a vybavení a jaké služby ZDVOP dítěti poskytuje. Výčet rozhodně 

neobsahuje veškeré osobní vybavení a služby, které je umístěným dětem 

zajistit (např. školní potřeby, manikúra apod.). Navíc je navrhováno, a tyto 
vyjmenované potřeby a služby zařízení samo poskytovalo, nikoliv 

zajišťovalo např. smluvním zajištěním externích služeb kadeřnictví apod. 

Z důvodu možného nejednotného výkladu navrhovaného ustanovení tudíž 

požadujeme konkrétní výčet vypustit a ponechat znění ustanovení v obecné 

rovině. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení je formulováno shodně s platným 

zněním ust. § 48 odst. 3 zákona o sociálních 

službách, které je zachováno i v návrhu souběžně 

projednávané novely. Obě ustanovení řeší rozsah 

zaopatření dětí v pobytové službě, nahrazující 

prostředí domácí. Obě ustanovení musí být 

formulována ve vzájemném souladu, aby 

nedocházelo k odlišnému rozsahu zaopatření 

v různých pobytových službách v gesci MPSV. 
Ustanovení bude upraveno v návaznosti na 

výsledek MPŘ k novele zákona o sociálních 

službách, a to v souladu s finálním zněním 

souvisejícího § 48 odst. 3 zákona o sociálních 

službách. 
 
ROZPOR 
Připomínku nelze vypořádat, dokud 

připomínkové místo nebude znát konkrétní 

formulaci zákonného ustanovení. 
 

§ 42 odst. 4 

(bod 23) 
Praha Požadujeme doplnit odstavec 6, který zní: 

„(6) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinno spolupracovat 

s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zejména bezodkladně oznámit přijetí 

dítěte do zařízení.“. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu postrádáme povinnost ZDVOP spolupracovat s OSPOD 
a bezodkladně oznamovat umístění dítěte do ZDVOP. Tato povinnost je 

nepominutelná zejména u dětí, které budou do ZDVOP přijaty na základě 

smlouvy, kterou se ZDVOP uzavřou ony samy nebo jejich rodiče. Může tak 

dojít k situaci, kdy dítě bude do ZDVOP přijato na základě své žádosti (samo 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Stávající ust. § 42 odst. 12, na které připomínkové 

místo zřejmě navazuje, je duplicitní a 

nadbytečné. Oznamovací povinnost vyplývá z § 

10 odst. 4 věta třetí. 
 
Pha: vysvětleno. 
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se ZDVOP uzavře smlouvu), ZDVOP bezodkladně dítě nenahlásí OSPOD, 

avšak rodiče se mohou obrátit na Policii České republiky se žádostí 

o vyhlášení pátrání po nezvěstném dítěti.  Spolupráci ZDVOP s příslušným 

OSPOD považujeme za nezbytnou. 
Zásadní připomínka 

§ 42a 
(bod 25) 

Praha Požadujeme ponechat dosavadní znění odstavce 2 týkajícího se vedení 

evidence a spisové dokumentace ZDVOP o umístěných dětech. Požadujeme 

toto ustanovení zařadit do § 42 jako odstavec 7. 
 
Odůvodnění: 
Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou povinny „vést 

záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany 

v rozsahu odpovídajícím udělenému pověření a předložit je na požádání 

orgánu, který rozhodl o vydání pověření“ (§ 49 odst. 10 písm. a) zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí). Tato úprava jistě platí i pro ZDVOP, je však 

velmi obecná a podle našeho názoru pro ZDVOP, která poskytují dětem 

pobytovou službu včetně zajišťování běžných záležitostí místo jejich 

zákonných zástupců, nedostatečná. Považujeme za nezbytné zákonem 

stanovit minimální povinný rozsah obsahu evidence a spisové dokumentace 

ZDVOP právě pro zajišťování dalších záležitostí, které se zajištěním 

sociálně-právní ochrany a pomoci dětem ze strany ZDVOP souvisí. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno 
Stávající úprava § 42a odst. 2 je nadbytečná. 

Podle § 49 odst. 10 písm. b) je pověřená osoba 

povinna vést záznamy o své činnosti související s 

poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu 

odpovídajícímu udělenému pověření, dále pak 
kriterium 13a Přílohy č. 3 k vyhlášce 473/2012 

Sb. stanovuje, že ZDVOP má zpracována 

pravidla pro vedení písemné, případně 

elektronické spisové dokumentace o osobách, se 

kterými pracuje. Uvedený rozsah právní úpravy 

považuje MPSV za plně dostačující, její řádné 

naplňování je pak předmětem inspekce. 

Požadované ustanovení by představovalo 

nevhodnou kazuistiku, která do předpisu na 

úrovni zákona nepatří. Předpokládá se však 

úprava prováděcí vyhlášky, bude zváženo 

doplnění uvedených skutečností, týkajících se 
vedení záznamů do rámce standardů. 
ROZPOR 
Předkládaná novela v případě ZDVOP zavádí 

úpravy, které na jedné straně přináší změny 

převzaté ze systému sociálních služeb, ale na 

straně druhé MPSV trvá na nahlížení na ZDVOP 
jako ústvaní zařízení a přejímá části úpravy 

zíkona o ústavní výchově. Místo sjednocování 

systémů péče o dítě je prohlubována odlišnost 

ZDVOP od sociálních či školských zařízení, 

která povede jen k nejednotnému výkladu zákona 

pro praxi. Zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní 

výchově, vymezuje minimální obsah spisové 
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dokumentace o dětech, HMP se přiklání k 

obdobnému přístupu také u ZDVOP, a to 

především z důvodnosti jednotnosti postupu 

ZDVOP v rámci ČR, což nelze zaručit v případě 

Standardů kvality, kde si každý poskytovatel sám 

určuje obsah spisové dokumentace dle svého 

uvážení. Tato připomínka koresponduje s 

přístupem MPSV vyjádřeným ve vypořádání 

připomínky k § 29, kde uvádí, že ZDVOP jsou 

ústavními zařízeními. 
 

§ 42a 
(bod 25) 

Praha Požadujeme nadpis nahradit nadpisem „Smlouva o poskytování sociálně-
právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. 
 
Odůvodnění: 
Institut smlouvy o poskytování sociálně-právní ochrany dětí se nově vkládá 

do zákona o sociálně-právní ochraně dětí, název smlouvy se však neshoduje 

s účelem, pro který je tento institut zřízen. Smlouvy uzavírané podle 

navrhovaného ustanovení se týkají pouze poskytování sociálně-právní 

ochrany v ZDVOP. Na základě pověření, které je ke zřizování ZDVOP 

zřizovatelům vydáváno ve správním řízení, je pak ZDVOP poskytována 

sociálně-právní ochrana dětí, a to v rozsahu stanoveném zákonem o sociálně-
právní ochraně dětí. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno 
Podle § 42 odst. 1 ve znění účinném od 1. 4. 2000 

a plně zachovaném i v návrhu zákona „zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují 

ochranu a pomoc dítěti“, toto vymezení tedy 

představuje základní charakteristiku obsahu 

činnosti zařízení a právě o tom se rovněž uzavírá 

smlouva. Název smlouvy tedy naopak plně 

koresponduje s účelem ZDVOP, jak jej zákon 20 

let přesně vymezuje. 
 
Pha: vypořádáno. 

§ 42a odst. 

1 (bod 25) 
Praha Požadujeme písmena c) a f) vypustit a písmena d) a e) označit jako písmena 

c) a e) a písmena g) až k) označit jako písmena e) až i).  
 
Odůvodnění: 
Ustanovení vymezuje obsahové náležitosti smlouvy o poskytování sociálně-
právní ochrany dětí ve ZDVOP. Jako povinné je navrhováno uvádět „c) 

rozsah poskytování ochrany a pomoci“ a „f) podmínky a způsob osobního, 

telefonického a písemného styku dětí s dalšími osobami a vymezení těchto 

osob“.    
Rozsah poskytování sociálně-právní ochrany dítěti ve ZDVOP je vymezen 

zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a jeho prováděcí vyhláškou, činnost 

ZDVOP se rovněž musí řídit Standardy kvality sociálně-právní ochrany při 

Neakceptováno, vysvětleno 
K písm. c): Rozsah poskytování ochrany a 

pomoci, vyjádřený základními činnostmi, musí 

ZDVOP garantovat vždy všem klientům. To však 

neznamená, že všichni klienti potřebují využívat 

služeb v celém rozsahu. Jejich bližší vymezení je 
pak právě předmětem smluvních ujednání 

(obdobně jako podle § 91 odst. 2 písm. c/ zákona 

o sociálních službách). 
K písm. f): Ustanovení je formulačně převzato z 

§ 42a odst. 1 písm. h) platného znění. 
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poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rozsah 

poskytovaných služeb nemůže být omezován smluvním vztahem. Pokud jde 

o vymezení podmínek pro kontakt umístěných dětí s dalšími osobami, které 

je již podle dosavadní právní úpravy obsahem dohody o umístění dítěte 

uzavírané zákonným zástupcem (jinou osobou odpovědnou za výchovu), 

přináší však komplikace, kdy rodič, který dohodu, nově smlouvu, se ZDVOP 

uzavírá, omezuje pouze na základě svého subjektivního vyhodnocení kontakt 

dítěte i s druhým rodičem nebo prarodiči apod. Takové vymezení je však 

v rozporu s názorem veřejné ochránkyně práv, kdy dítě má právo na kontakt 

se svojí i širší rodinou vždy, pokud není nějaký objektivní důvod k omezení 

takového kontaktu (např. zákaz styku na základě rozhodnutí soudu apod.). 
Zásadní připomínka 

Na základě připomínky KVOP bude v § 42a 

doplněno následující ustanovení: 
„Nepřihlíží se k ujednáním smlouvy o 

poskytování ochrany a pomoci zkracujícím práva 

dítěte nebo rozšiřujícím jeho povinnosti 

stanovené pro výkon soudních rozhodnutí podle § 

42aa“. 
 
 
PHA: vypořádáno. 
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§ 42a odst. 

2 (bod 25) 
Praha 
 

Zásadní připomínka 
Požadujeme za text „§ 15“ vložit slova „ a 16“. Současně požadujeme na 

konci doplnit větu „V případě, že smlouvu uzavře se zařízením samo dítě, je 

obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen neprodleně podat návrh 

soudu na nařízení předběžného opatření, pokud nelze do doby, do níž musí o 

předběžném opatření rozhodnout soud, zajistit souhlas rodiče nebo jiné osoby 

odpovědné za výchovu dítěte s pobytem dítěte v zařízení pro dětí vyžadující 

okamžitou pomoc.“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnit odkaz na § 16 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

neboť i dětem, které se ocitnou ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li 
život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen 

nebo narušen, je nezbytné zajistit sociálně-právní ochranu s tím, že pokud 

nelze nedostatek péče sanovat prostřednictvím služeb rodině, např. z důvodu 

nedostatečné kapacity dostupných služeb nebo služeb zcela v dané oblasti 

chybějících, nezbývá, než zajistit péči o dítě v ZDVOP a nadále pracovat 

s rodinou, aby byl pobyt dítěte v ZDVOP co nejkratší. 
Současně nelze akceptovat zásadní zásah do rodičovské odpovědnosti 

v případech, kdy dítě samo uzavře se ZDVOP smlouvu 

o poskytování  sociálně-právní ochrany dítěte, aby o tom rodiče nebyli 

žádným způsobem informováni. Přitom „způsobilost“ dítěte k uzavření 

smlouvy posuzuje zaměstnanec ZDVOP, který je v ZDVOP aktuálně 

přítomen a není kvalifikován ani způsobilý k posouzení způsobilosti dítěte 

k tak zásadnímu kroku. Je třeba pamatovat na situace, kdy dítě uzavírá 

smlouvu se ZDVOP ve večerních hodinách, kdy není nezbytná přítomnost 

sociálního pracovníka nebo jiné osoby kvalifikované způsobilost dítěte 

posoudit s přihlédnutím k aktuální situaci, v jaké se dítě k takovému kroku 

rozhodne. Výše uvedenou připomínkou k § 42 odst. 4 tak požadujeme 

bezprostřední informovanost OSPOD o přijetí dítěte ze strany ZDVOP a 

současně navrhujeme zachovat povinnost OSPOD danou situaci vyhodnotit 

a podle vyhodnocení postupovat. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno 
Ust. § 16 představuje normu soudního procesního 

práva a současně kompetenční ustanovení. Odkaz 

na § 15 je uveden shodně s ust. § 42 odst. 1, kde 

rovněž není uváděn odkaz na procesní normu § 

16.  
Z § 8 odst. 1 vyplývá, že „Dítě má právo požádat 

… zařízení sociálně-právní ochrany, … pověřené 

osoby…o pomoc při ochraně svého života a 

dalších svých práv; tyto … … osoby jsou povinny 

poskytnout dítěti odpovídající pomoc“. Otázky 

smluvní způsobilosti resp. svéprávnosti zákon 

359 neupravuje a neřeší, ty vyplývají 

z občanského zákoníku.  Obligatorní iniciace 

soudního řízení v těchto případech představuje 

bezúčelné zatěžování jak obecních úřadů, tak 

zejména soudů. ORP iniciuje resp. je povinnen 

iniciovat příslušná řízení po vyhodnocení situace 

(§ 10 odst. 3 písm. c/) v návaznosti na příslušná 

ustanovení (§ 14 odst. 1, § 16), pakliže dojde 

k závěru, že jsou naplněny podmínky pro takový 

postup. Jde o věc správního uvážení a správného 

úředního postupu. 
 
 
Pha: vypořádáno. 

§ 42a odst. 

3 (bod 25) 
Praha Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: Neakceptováno. 

Viz odůvodnění k připomínce HMP k § 16b. 
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„(3) K poskytování sociálně-právní ochrany dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc se vyžaduje vyjádření obecného úřadu obce 

s rozšířenou působností, že považuje pobyt za důvodný, nejde-li o smlouvu 
uzavřenou obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Vyjádření 

důvodnosti vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností ve lhůtě do 8 dnů 

ode dne doručení ohlášení umístění dítěte do zařízení. Zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc je povinno zaslat hlášení o přijetí dítěte 

nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém bylo dítě do zařízení 

přijato. Po dobu do oznámení vyjádření důvodnosti řediteli zařízení trvá 

závazek ze smlouvy o poskytování sociálně-právní ochrany a pomoci 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nedojde-li k zániku závazku 

z jiného důvodu.“. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k výše uvedené připomínce k § 16b, kdy navrhujeme vypustit 

z návrhu správní řízení o souhlasu se smlouvou, požadujeme zachování 

vyjádření důvodnosti pobytu dítěte v ZDVOP ze strany OSPOD. Je 
zachována stávající lhůta pro vyjádření OSPOD, tj. 8 dnů ode dne ohlášení 

přijetí dítěte do ZDVOP. 
Zásadní připomínka 

 
ROZPOR 
Viz vypořádání k připomínce k § 16b. 

§ 42a odst. 

5 (bod 25) 
Praha Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: 

„(5) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností shledá, že pobyt dítěte 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc není, důvodný, závazek ze 

smlouvy o poskytování sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc zanikne v den následující po dni oznámení 

vyjádření důvodnosti řediteli zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc.“. 
 
Odůvodnění: 
V Důvodové zprávě je změna vyjádření důvodnosti na správní řízení 

o souhlasu se smlouvou zdůvodněno mj. dopadem důvodností pouze 

na nárok zřizovatelů na státní příspěvek, nikoliv na trvání pobytu dítěte 

v ZDVOP. Navrhovaným textem je tedy upraveno ukončení pobytu, který 

nebyl shledán ze strany OSPOD důvodným. 
V případě, že by nebylo vyhověno zásadní připomínce na vypuštění 

správního řízení o souhlasu se smlouvou, nelze se ztotožnit s ukončením 

Akceptováno částečně. 
Z ustanovení § 64 bude vypuštěno vyloučení 

odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností o 

žádosti o vydání souhlasu s poskytováním 

ochrany a pomoci dítěte. V návaznosti na to bude 

v § 42a odst. 5 navázán zánik závazku ze smlouvy 

nikoliv na oznámení zamítavého rozhodnutí 

osobě provozující zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, ale až na nabytí právní moci 

rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu 

s poskytováním ochrany a pomoci v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 
PHA: vypořádáno. 
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závazku plynoucího ze smlouvy na základě předběžně vykonatelného 

rozhodnutí před nabytím jeho právní moci, a to z důvodů uvedených výše 

v připomínce k 16a. 
Zásadní připomínka 

§ 42aa 

odst. 2 
písm. a) 

bod 5 (bod 
26) 

Praha Požadujeme navrhované ustanovení zrušit a bod 6 označit jako bod 5. 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme vypustit právo ZDVOP povolit dětem starším 15 let cestovat do 

místa pobytu bez dozoru. Návrh počítá se způsobilostí dětí starších 15 let 

samostatně se rozhodovat ve svých záležitostech, samostatně uzavírat 

smlouvu se ZDVOP o poskytování sociálně-právní ochrany dětí bez souhlasu 

rodiče, avšak neshledává děti nad 15 let způsobilými samostatně cestovat do 

místa pobytu. S ohledem na zamýšlenou filozofii návrhu požadujeme 

ustanovení vypustit. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
 
PHA: vypořádáno. 

§ 42ab 

odst. 4 
(bod 26) 

Praha Požadujeme číslo „20“ nahradit číslem „16“.  
 
Odůvodnění: 
ZDVOP má připomínat co nejvíce přirozené rodinné prostředí, s důrazem na 

individuální přístup k dětem. Domníváme se, že počet dětí ve ZDVOP by měl 

být co nejnižší, tak, aby skutečně kopíroval rodinné prostředí. Počet 20 dětí 

je stále příliš vysoký, požadujeme tedy snížit jej na 16 dětí. Zároveň 

souhlasíme s textem uvedeným v návrhu, který se liší od znění stejného 

ustanovení v „Platném znění příslušných ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn“. Požadujeme v rámci přechodného období v délce 1 

roku výjimku z nejvýše povolené kapacity zařízení tak, aby se počet klientů 

zařízení mohl snížit nejvýše na 16 dětí v důsledku postupného ukončování 

pobytu jednotlivých dětí v zařízení. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak,  
 
Na základě vypořádání s jinými připomínkovými 

místy bude upraveno tak, že kapacita bude 

upravena pro nově vzniklé zařízení s účinností 

novely na max 12 dětí. Existující zařízení budou 

zachovávat stávající kapacitu. 
 
PHA: vypořádáno 
 
Vyhověno požadavku MF – 20 dětí. 

§42ab odst. 

5 (bod 26) 
Praha Doporučujeme ve větě poslední číslo „3“ nahradit číslem „4“. 

Odůvodnění: 
Maximální kapacita ZDVOP je upravena v odstavci 4, nikoliv odstavci 3. 

Akceptováno 
 
PHA: vypořádáno. 
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§ 42ab 

odst. 6 
(bod 26) 

Praha Požadujeme na konci doplnit větu „Obdobně se toto ustanovení použije 

v případě, že jsou pobytové služby poskytovány dětem v domovech 
pro osoby se zdravotním postižením.“. 
 
Odůvodnění: 
Stejně jako se na domovy pro osoby vztahují pravidla pro sledování ústavní 

výchovy, požadujeme pro tento typ sociální služby nastavit personální 

standard týkající se počtu dětí na 1pracovníka zajišťujícího osobní péči 

dětem. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Nelze tímto způsobem nepřímo novelizovat 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 
PHA: vypořádáno. 

§ 42b odst. 

3 písm. a) 
(bod 27) 

Praha Požadujeme slova „rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do 

péče“ nahradit slovy „rodič, který uzavřel smlouvu o poskytování sociálně-
právní ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. 
 
Odůvodnění: 
V praxi se stává, že smlouvu (dle stávající právní úpravy dohodu) 

se zařízením uzavře druhý rodič, než ten, který má dítě svěřené do péče 

rozhodnutím soudu. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno 
Návrh vychází z platné úpravy § 42b odst. 1 písm. 

a), je shodně textovaný s ust. § 74 odst. 1 zákona 

č. 108/2006 Sb., který řeší obdobnou situaci, jde-
li týdenní stacionáře a domovy pro osoby se 

zdravotním postižením. 
 
ROZPOR 
HMP znovu poukazuje na zkušenosti z praxe. V 

případě umisťování dětí pobytových sociálních 

služeb, zejména domovů pro osoby se 

zdravotním postižením, je důvodem umístění 

dítěte jeho zdravotní stav. V takovém případě se 

rodiče zpravidla na umístění dítěte do zařízení 

shodnou. V případě ZDVOP jsou důvody pro 

umístění dítěte jiné, nezřídka jsou rodiče ve sporu 

a nejsou schopni se dohodnout, je tedy nezbytné 

přihlížet k odlišnosti řešené situace a tomu 
přizpůsobit odpovídajícím způsobem právní 

úpravu. 
§ 42c odst. 

2 (bod 27) 
Praha Požadujeme ustanovení zrušit a odstavec 3 označit jako odstavec 2. 

 
Odůvodnění: 
Z návrhu vyplývá, že navrhovatel počítá s využitím příspěvku na péči 

přiznanou dítěti na úhradu péče poskytované ZDVOP. To je však v rozporu 
s § 7 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

Akceptováno jinak. 
Do návrhu zákona bude doplněn návrh 

novelizace § 7 odst. 2 zákona o sociálních službác 

s doplněním ZDVOP do výčtu poskytovatelů 

pomoci.  
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pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), který přiznává 

nárok na příspěvek na péči pouze v případě, že je péče příjemci příspěvku 

poskytována fyzickými nebo právnickými osobami podle taxativního 

vymezení. ZDVOP není v tomto taxativním výčtu uvedeno. 
Zásadní připomínka 

PHA: vypořádáno. 
 

§ 42f odst. 

1 (bod 27) 
Praha Požadujeme slova „na žádost poskytovatele nebo osoby povinné úhradou 

rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahradit slovy 

„rozhodnutí ředitel zařízení“. 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme zachovat dosavadní způsob stanovení výše úhrady, tj. že o výši 

úhrady rozhoduje ředitel ZDVOP. Správní řízení by bylo nepřiměřenou 

zátěží pro OSPOD, přitom se jedná o úhradu z velké části na základě 

smluvního vztahu mezi ZDVOP a zákonným zástupcem dítěte. Prováděcí 

vyhláška upraví maximální částky úhrad za ubytování a stravu, obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností nepřísluší hodnotit výši skutečné úhrady 

za poskytnuté služby ZDVOP v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou, 

toto spadá plně do kompetencí ředitelů ZDVOP a jejich ekonomické rozvaze 

nad zajištěním chodu zařízení. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Ředitel zařízení z důvodu systémové podjatosti 

jako zaměstnanec zařízení popř. statutární orgán 

nemůže vydávat exekučně vykonatelné tituly ve 

své vlastní záležitosti (ve věci příjmů zařízení). 

Návrh předpokládá primárně smluvní ujednání o 

úhradě ve všech případech, tedy i tehdy, kdy se 
dítě do zařízení umísťuje jinak než na základě 

smlouvy s osobou, která má současně úhradovou 

povinnost (typicky na základě rozhodnutí soudu). 

Úprava rozhodování o úhradě je navrhována 

pouze pro případy, kdy se strany o úhradě 

nedohodnou – pak je ovšem nemyslitelné, aby 

autoritativně o úhradě rozhodla jedna ze stran. 

V případě nedohody mezi zařízením a osobou 

povinnou hradit úhradu může o věci rozhodnout 

jen třetí – nezávislá strana.  
Ustanovení § 42f bude z návrhu zákona 

vypuštěno bez náhrady, tj. nebude založena 

rozhodovací pravomoc OÚ ORP ani ředitele 

ZDVOP, a uplatňování nároku provozovatele 

ZDVOP na úhradu nákladů se bude řídit obecnou 

soukromoprávní úpravou (možnost žaloby 

v civilním sporném řízení). 
PHA: vypořádáno. 

§ 42f odst. 
2 (bod 27) 

Praha Požadujeme slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahradit slovy 

„ředitel zařízení“. 
 
Odůvodnění: 
viz připomínka k § 42f odst. 1 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Viz výše k předchozí připomínce. 
 
PHA: vypořádáno. 
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§ 42g odst. 

3 písm. b) 
(bod 31) 

Praha Požadujeme slova „po dobu 2 po sobě jdoucích“ nahradit slovy „po dobu 

alespoň 2 celých po sobě jdoucích“.  
 
Odůvodnění: 
Požadovaná úprava vychází z Důvodové zprávy, kdy pobyt, za který se krátí 

výše státního příspěvku, musí trvat alespoň 2 celé po sobě jdoucí dny. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Do ustanovení § 42g odst. 3 písm. b) bude před 

slova „po dobu 2 po sobě jdoucích kalendářních 

dnů“ vloženo slovo „alespoň“. 
 
Pha: vypořádáno. 

§ 42g odst. 
4 (bod 32) 

Praha Požadujeme slova „pokud dítě pobývá v péči zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoci po tomto dni, zaniká nárok na státní příspěvek dnem, kdy 

dítě opustilo zařízení“ vypustit. 
 
Odůvodnění: 
V Důvodové zprávě se pouze uvádí, že dochází ke zpřesnění zániku nároku 

na státní příspěvek, avšak slova, která požadujeme vypustit, by mohla mít za 

následek, že zřizovatel bude mít nárok na státní příspěvek i v případech, kdy 

zanikl právní titul pro pobyt dítěte v ZDVOP, ale ZDVOP na základě svého 

vyhodnocení odmítá dítě předat jiné fyzické nebo právnické osobě. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno 
Jde o přepis platné zákonné úpravy v § 42g odst. 

4 písm. a). Je nutné pamatovat na situaci, kdy 

bezprostředně po zrušení nebo zániku rozhodnutí 

soudu není možné zajistit dítěti návaznou péči 

adekvátní jeho věku a rozumové vyspělosti. 
 
ROZPOR 
Na případy, které jsou uvedeny ve vypořádání 

připomínky, je pamatováno i v případě, že by 

bylo připomínce HMP vyhověno. Dosavadní 

úprava, která by tak byla zachována, zaručuje 

dítěti pobyt v zařízení a zřizovateli ZDVOP nárok 

na státní příspěvek až do dne, na který je ze strany 

OSPOD dojednáno přemístění dítěte. Logicky tak 

v případě, že nebude bezprostředně po zrušení 

nebo zániku rozhodnutí soudu zajistit dítěti 

návaznou péči, nebude určeno ani datum, kdy má 

být dítě předáno. HMP trvá na své připomínce a 

odkazuje znovu na její zdůvodnění odrážející 

praktické zkušenosti. 
§ 42l odst. 

3 písm. f) 
(bod 35) 

Praha Požadujeme slova „rozhodnutí o vydání souhlasu podle § 16b“ nahradit slovy 

„vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí k důvodnosti pobytu“. 
 
Odůvodnění: 
viz připomínka k § 16b 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Viz odůvodnění k připomínce MHMP k § 16b. 
 
ROZPOR 
Viz vypořádání k § 16b 

§ 47u odst. 

2 (bod 60) 
Praha Požadujeme slova „ nebo nevyužívá příspěvek na úhradu potřeb dítěte v jeho 

prospěch k úhradě jeho potřeb“ vypustit. 
Neakceptováno. 
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Odůvodnění: 
Jestliže pěstoun nevyužívá příspěvek na úhradu potřeb dítěte ve prospěch 

svěřeného dítěte a k úhradě jeho potřeb, nelze tuto situaci řešit pouhým 

ustanovením zvláštního příjemce dávky, ale je nutné znovu vyhodnotit 

účelnost pěstounské péče, vyhodnotit, zda pěstoun plní své povinnosti vůči 

dítěti, případně znovu provést odborné posouzení pěstouna pro další výkon 

pěstounské péče a především přijetí opatření, která budou v zájmu dítěte. 
Zásadní připomínka 

Platné znění zákona ukládá příjemci dávky 

pěstounské péče, je-li jím jiná osoba než osoba 

oprávněná, využívat dávku ve prospěch 

oprávněné osoby. Porušení této povinnosti je 

nutno promítnout do úpravy podmínek pro 

ustanovení zvláštního příjemce dávky. 
 
ROZPOR 
HMP trvá na své připomínce a jejím zdůvodnění. 

Nezpochybňuje povinnost zvláštního příjemce 

dávky využít dávku ve prospěch oprávněné 

osoby, zpochybňuje důvod, pro který má být 

určen zvláštní příjemce. Jestliže pěstoun není 

schopen využívat dávku ve prospěch dítěte, je 

schopen zajišťovat jeho další potřeby? 
§ 47v odst. 

2 (bod 62) 
Praha Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: 

„Je-li žádost podána osobou uvedenou v § 4 písm. c) bodě 2, krajská pobočka 

Úřadu práce je povinna si vyžádat stanovisko obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, v němž uvede, zda osoba uvedená v § 4a písm. c) 
bodě 2, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské nebo 

předpěstounské péče nebo na její jmenování poručníkem dítěte, o dítě osobně 

pečuje a počáteční datum osobní péče o dítě.“. 
 
Odůvodnění: 
Podle návrhu má OSPOD na základě žádosti krajské pobočky Úřadu práce 

vydat závazné stanovisko i o zjevné účelnosti/bezúčelnosti návrhu podaného 

třetí osobou k soudu. Pokud by měl tuto podmínku splnit, musel by předjímat 

rozhodnutí soudu, který bude o takovém návrhu rozhodovat.   
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
V úpravě § 16a bude doplněn výčet situací, kdy 

je třeba návrh na svěření dítěte do pěstounské, 

předpěstounské nebo poručnické péče považovat 

za zjevně bezúčelný. 
Počáteční datum převzetí dítěte do osobní péče 

bude dokládat samotný žadatel k žádosti o dávku 

pěstounské péče formou čestného prohlášení. 
 
ROZPOR 
HMP nadále trvá na své námitce v tom, 

smyslu, že OSPOD by zde předjímal 

stanovisko soudu, který je jediný příslušný k 

rozhodnutí o podaném návrhu. Není zřejmé, 

jak by Úřad práce posuzoval pro účely nároku 

na dávky situaci, kdy OSPOD vydá stanovisko 

o tom, že návrh považuje za zjevně beúčelný a 

soud by návrhu poté vyhověl pravomocným 

rozsudkem. 
Část osmá 
(bod 79) 

Praha Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 
 

Neakceptováno. 
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Odůvodnění: 
Ačkoliv velmi vítáme snahu zabezpečit děti, které se stanou zletilými 

a odchází ze zařízení ústavní výchovy či pěstounské péče do samostatného 

života, dávkou přispívající k alespoň z části usnadňující start těchto mladých 

lidí, avšak považujeme za naprosto nesystémové zavádět nové dávky do 

zákonů podle určení cílové skupiny oprávněných příjemců dávky a jednotlivé 

zákony pak činit nepřehlednými novými ustanoveními nejen o nároku 

na dávku a stanovení její výše, ale také o řízení s dávkou spojeným, když je 

tento proces přejímán z právních předpisů zaměřených na systém dávek 

sociálního zabezpečení.  
Navrhujeme zaopatřovací příspěvek a řízení o něm vložit do zákona 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

Ustanovení týkající se vypracování individuálního plánu mladého dospělého 

považujeme za vhodné vložit do zákona o sociálních službách, když tento 

plán se již týká dospělých osob (zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

se zaměřuje na osoby do nabytí zletilosti) a individuální plán mladého 

dospělého má podle návrhu a Důvodové zprávy vypracovat sociální 

pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávající 

sociální práci podle § 92 zákona o sociálních službách. 
V případě, že nebude uvedené připomínce vyhověno, uplatňujeme 

následující připomínky: 
Zásadní připomínka 

Zákon č. 359/1999 Sb. se zaměřuje na 

poskytování pomoci a ochrany dětem 

z nefunkčních rodin, jejichž vývoj je nebo nebo 

může být nepřiměřeně narušen nebo ohrožen, 

příčemž mezi tyto děti se řadí rovněž děti 

vyrůstající v náhradní rodinné nebo 

institucionální péči. Proto je úprava 

zaopatřovacího příspěvku pro mladé dospělé 

odcházející z náhradní péče, který navazuje na 

poskytování sociálně-právní ochrany těmto 

osobám před nabytím zletilosti, zařazena do 

úpravy zákona č. 359/1999 Sb. 
Připomínkové místo má nicméně pravdu v tom, 
že úprava zaopatřovacího příspěvku jde nad 

rámec poskytování sociálně-právní ochrany 

nezletilým dětem. Proto bude do § 1 zákona č. 

359/1999 Sb. doplněno, že tento zákon vedle 

zajišťování sociálně-právní ochrany upravuje 

rovněž zaopatření zletilých nezaopatřených osob 

po ukončení pěstounské péče nebo ústavní 

výchovy. 
 
ROZPOR 
Přenášení ustanovení týkající se jednotlivých 

dávěk do speciálních zákonů považuje HMP za 

nesystémové a znepřehledňující právní řád. 

Zaopatřovací příspěvek svojí povahou odpovídá 

systému dávek státní sociální podpory. Pokud by 

byla nová dávka přidána vložena novelou do 

zákona 117/1995 Sb., související ustanovení o 

procesu posouzení nároku na dávku, její výše a 

přiznání by nemusela být přenášena do zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí, který by nadále 
odpovídal své podstatě – sociálně-právní ochraně 

osob mladších 18 let. 
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§ 50c odst. 

1 (bod 79) 
Praha Navrhujeme na konec odstavce doplnit větu „Mladým dospělým se pro účely 

tohoto zákona považuje nezaopatřená oprávněná osoba pro nárok na 

zaopatřovací příspěvek.“. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu se používá nový pojem „mladý dospělý“, přičemž není nikde 

specifikován. Požadujeme tedy vymezení pojmu tak, jak ho vnímáme 

po prostudování jednotlivých ustanovení návrhu. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. Zavedena legislativní 

zkratka. 
 
Pha: vypořádáno. 

§ 50d odst. 

1 (bod 79) 
Praha Požadujeme v úvodní části za částku „15 000 Kč“ vložit slova „za kalendářní 

měsíc“. 
 
Odůvodnění: 
Doplnění je v souladu s Důvodovou zprávou, kde jsou navrhovány 2 částky 

zaopatřovacího příspěvku, jedna opakovací a druhá jednorázová. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
 
Pha: vypořádáno. 

§ 50k odst. 

3 (bod 79) 
Praha Požadujeme odstavec 3 zrušit a dosavadní odstavec 4 označit jako 

odstavec  3. 
 
Odůvodnění: 
Návrh stanoví, aby namísto oprávněné osoby byl příjemcem poskytovatel 

služeb v zařízení pro výkon ústavní výchovy, pokud soud rozhodl podle 

občanského zákoníku o prodloužení ústavní výchovy o  1 rok po dosažení 

zletilosti.  
Nárok na zaopatřovací příspěvek trvá po dobu 1 roku (navrhovaný § 50h odst. 

2). V daném případě by zaopatřovací příspěvek postrádal smysl, když má 

přispět mladému dospělému k jeho osamostatnění, zatímco v tomto případě 

by po celou dobu jeho pobytu v prodloužené ústavní výchově pobíral místo 

něj, coby oprávněné osoby, zaopatřovací příspěvek poskytovatel služby, a 

v době opouštění prodloužené ústavní výchovy a odchodu mladého 

dospělého do samostatného života by nárok na zaopatřovací příspěvek 

skončil. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. Pha: vypořádáno. 

§ 50r odst. 

3 (bod 79) 
Praha Požadujeme odstavec 3 zrušit a odstavec 4 označit jako odstavec 3. 

 
Neakceptováno, vysvětleno. 
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Odůvodnění: 
Zaopatřovací příspěvek se vyplácí v měsíční výši 15 000 Kč, nemůže tedy 

vzniknout přeplatek v nižší částce než 100 Kč. 
 
Zásadní připomínka 

V zájmu právní jistoty je žádoucí ustanovení § 

50r odst. 4 ponechat, nelze totiž zcela vyloučit, že 

zaopatřovací příspěvek bude vyplacen v 

nesprávné výši, která přesahuje správnou výši 

zaopatřovacího příspěvku o méně než 100 Kč, a 

to zejména v případech, kdy se částka 

zaopatřovacího příspěvku snižuje o výši 

přiznaného důchodu z důchodového pojištění. 
 
PHA: vypořádáno. 

§ 55 odst. 4 

(bod 81) 
Praha Požadujeme ve větě první za slova „takového dítěte“ vložit slova „, 

a podrobný záznam pohovoru s dítětem“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh upravuje uložení dokumentů, které se dosud ukládaly ve složce 

podkladů, která byla součástí spisu Om, mimo spis, a to v souladu 
se správním řádem. Ve výčtu dokumentů ukládaných dosud ve složce 

podkladů však není uveden podrobný záznam pohovoru s dítětem, proto 

požadujeme jeho doplnění, když není vždy v nejlepším zájmu dítěte, aby 

tento záznam byl předkládán k nahlížení. 
Současně upozorňujeme na nutnost změny Směrnice Ministerstva práce a 

sociálních věcí ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a 

obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní 

ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace 

v oblasti náhradní rodinné péče. 
, a to nejen ve vztahu k obsahu složky podkladů, ale také v oblasti 
postupování spisové dokumentace, kdy podle návrhu dokumenty související 

s výkonem sociálně-právní ochrany dětí u daného dítěte již budou 

uchovávány mimo spis. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Navrhované nové znění § 55 odst. 4 vychází 

z požadavku veřejné ochránkyně práv. Návrh 

nového znění § 55 odst. 4 bude doplněn 

následovně: 
„(4) Z důvodu ochrany informací o osobě, která 

upozornila orgán sociálně-právní ochrany na 

skutečnosti uvedené v § 7, o místu pobytu rodiče, 

který se stal obětí domácího násilí v rodině 

s dítětem, o osobách, jimž bylo dítě svěřeno do 

péče před osvojením, nebo o místě pobytu 

takového dítěte se písemnosti s těmito 

informacemi uchovávají odděleně mimo spis. To 
platí rovněž pro podrobný záznam nebo protokol 

o vyjádření dítěte, které bylo učiněno bez 

přítomnosti rodičů nebo jiných osob 

odpovědných za výchovu dítěte. Předložení 

těchto písemností jiným orgánům veřejné moci 

podle jiného zákona tím není dotčeno.“. 
 
PHA: vypořádáno. 
 

§ 58 odst. 2 

(bod 85) 
Praha Požadujeme za slova „Obcím s rozšířenou působností“ vložit slova „krajům 

a hlavnímu městu Praze“ a za slovo „náhrada“ vložit slova „vykázaných 

odůvodněných“.  
 

Neakceptováno. 
V dohodě s Ministertvem vnitra bude v souladu 
s metodikou MV vyčíslena částka, která na 

agendu sociálně-právní ochrany dětí připadá 
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Odůvodnění: 
Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy mají zákonem předepsány 

úkoly jako OSPOD, měla by jim tedy náležet náhrada nákladů spojená 

s výkonem těchto činností shodně, jako obcím s rozšířenou působností. 

Náklady spojené s výkonem sociálně-právní ochrany vznikají i mimo rovinu 

personálních nákladů, je třeba nadále mít na paměti i tyto náklady. Na krajské 

úrovni jsou to především náklady spojené se zajišťováním příprav žadatelů 

o náhradní rodinnou péči, kterou krajský úřad zajišťuje na základě zákonné 

povinnosti. 
Zásadní připomínka 

v rámci příspěvku na výkon státní správy pro 

kraje a hl. město Praha. Se zakotvením zvláštního 

rozpočtového transferu pro kraje na výkon 

agendy SPOD Ministerstvo vnitra nesouhlasí. 
 
ROZPOR 
HMP vychází ze zkušenosti s navýšením státního 

příspěvku na výkon přenesené působnosti, které 

je obecním úřadům obcí přiznáváno na výkon 

opatrovnictví, kdy tento není účelově vázán, 
nelze tedy ověřit, že je využit právě pro účel, pro 

který byl vyplacen. Pokud jde o zakotvení 

zvláštního transferu pro kraje na výkon SPOD, 

MPSV kraje v minulosti ujišťoval, že bude o 

zavedené transferu pro kraje usilovat. Náklady 

spojené s výkonem SPOD na krajských úřadech 

a především náklady spojené s přípravou žadatelů 

o náhradní rodinnou péči, které krajské úřady 

zajišťují ze zákonné povinnosti dosahují částek 

milionů Kć. 
§ 59e odst. 

1 písm. h) 
(bod 90) 

Praha Požadujeme písmeno h) zrušit a dosavadní písmena i) a j) označit jako 

písmena h) a i). 
 
Odůvodnění: 
Přestupek, kdy ředitel ZDVOP neoprávněně zastoupí dítě v jiných než 

běžných záležitostech je velmi obtížně specifikovatelný, pokud není nikde 

vymezeno, co je považováno za běžné záležitosti. Záleží tak na subjektivním 

hodnocení orgánu, který o přestupku bude rozhodovat. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Spojení „běžná záležitost“ je zaužívaný právní 

pojem, který vychází primárně z úpravy 

občanského zákoníku. Vodítko k určení toho, co 

zejména přesahuje rámec běžné záležitosti, skýtá 

výslovně § 877 odst. 2 občanského zákoníku. 

Vzhledem k vysoké míře společenské škodlivosti 

tohoto protiprávního jednání ředitele ZDVOP je 

žádoucí ponechat platné znění skutkové podstaty 

přestupku podle § 59e odst. 1 písm. h). 
 
PHA: vypořádáno. 
 
 

§ 59g odst. 
1 (bod 94) 

Praha Požadujeme na konci písmene n) tečku nahradit středníkem a doplnit 

písmeno o), které zní: 
Neakceptováno. 
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„o) nevede evidenci dětí, které byly přijaty do zařízení vyžadující okamžitou 

pomoc a spisovou dokumentaci o těchto dětech podle § 42 odst. 7.“. 
 
Odůvodnění: 
viz připomínka k § 42a 
Zásadní připomínka 

Závažné nedostatky ve vedení evidence dětí a 

záznamů o dětech pobývajících v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc lze 

v odůvodněných případech postihovat jako 

přestupek podle § 59g odst. 1 písm. k), spočívající 

v nedodržování standardů kvality upravených 

v příloze č. 3 k vyhlášce č. 473/2012 Sb. PHA: 
vypořádáno. 
 

§ 60 odst. 3 

a 4 (bod 
99) 

Praha Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 
 
Odůvodnění: 
viz připomínka k § 16a 
Pokud by připomínce k vypuštění správního řízení o souhlasu se smlouvou 
nebylo vyhověno, poukazujeme na skutečnost, že účelné je určit, že žádost o 

souhlas musí být podána nejpozději v nejbližší pracovní den po umístění 

dítěte v ZVDOP, avšak smlouva může být uzavřena i na dobu kratší, než je 

maximum 3 měsíců, tj. např. na týden, pak by nebylo možné splnit podmínku 

navrhovanou v odstavci 4, že žádost musí být podána alespoň 10 dnů před 

koncem platnosti smlouvy. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
PHA: vypořádáno. 

§ 61 odst. 1 
písm. e) 
(bod 101) 

Praha Požadujeme navrhovaný bod vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení je podle našeho názoru nadbytečné. Příslušnost, 

zejména k výkonu kolizního opatrovnictví zde vzniká na základě jmenování 

opatrovníka soudem a musí odrážet ustanovení k tomu určené právní 

předpisy, tedy zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve 

znění pozdějších předpisů, které vychází i z Úmluvy o právech dítěte a má 

účel zajistit řádné zastoupení dítěte v soudních řízeních. Úprava garantuje 
řádné zastoupení dítěte (zejména řeší vztah navrhovatele a opatrovníka), 

jednotlivé možnosti však nelze zobecnit a na základě toho určit obecné 

pravidlo příslušnosti. Požadujeme tedy navrhované ustanovení vypustit 

bez náhrady. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhované ustanovení § 61 odst. 3 písm. e) 

reflektuje platnou úpravu zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, a skutečnost, že 

opatrovníkem dítěte v soudním řízení může být 

jmenován jiný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, než který je místně příslušný podle 

obecného ustanovení § 61 odst. 1. PHA: 
vypořádáno. 
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§ 64 odst. 2 

a 4 až 6 
(body 103 
a 104) 

Praha Požadujeme navrhované body vypustit. 
 
Odůvodnění: 
viz připomínka k § 16b 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Viz odůvodnění k připomínce HMP k § 16b. 
ROZPOR 
Viz vypořádání k § 16b 

§ 64 odst. 7 

(bod 105) 
Praha Požadujeme slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ nahradit 

slovy „ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. 
Odůvodnění: viz připomínka k § 42b až 42f 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Viz odůvodnění k připomínce MHMP k § 42f 

odst. 1. Rovněž ustanovení § 64 odst. 7 bude 

z návrhu zákona vypuštěno. 
 
PHA: vypořádáno 

§ 16b odst. 

1 
Jihomoravský 

kraj 
Není zřejmé, jakou formou ORP rozhoduje o souhlasu. Ve správním řízení? 

V jakých lhůtách? Vzhledem k charakteru zařízení je třeba zohlednit 

krizovost a naléhavost poskytnuté péče. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
V důsledku uzavření smlouvy o poskytování 

ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc dochází k 

významnému zásahu do vzájemného práva dítěte 

a rodičů na rodičovskou výchovu a péči podle čl. 

32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, které 

je jedním z předních hledisek poskytování 

sociálně-právní ochrany v souladu s § 5 zákona č. 

359/1999 Sb. 
Založením pravomoci obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností rozhodovat ve věci vydání 

souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

na základě smlouvy bude jednoznačně posílena 

právní jistota jak samotných dětí a jejich rodičů, 

tak i osob provozujících zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Zároveň nedojde k 

navýšení administrativní zátěže obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností, neboť tyto jsou již 

na základě platného zákonné úpravy povinny 

vydávat ve lhůtě do 8 dnů vyjádření k důvodnosti 

umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě dohody. 
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Rozdíl mezi vedením správního řízení o vydání 

souhlasu a vedením řízení o vydání vyjádření 

přitom není s ohledem na podmínky vydávání 

vyjádření podle § 154 až § 158 správního řádu 

nijak zásadní. Účastníky řízení o vydání souhlasu 

jsou pouze dítě a provozovatel zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o 

poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc uzavře samo dítě 

bez zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet 

tak, že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování v 

řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 

provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 
samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. V 

řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
Jestliže obecní úřad obce s rozšířenou působností 

žádosti o vydání souhlasu plně vyhoví, není třeba 

v rozhodnutí uvádět odůvodnění podle § 68 odst. 

4 správního řádu. Dále není v takovém případě 

nutné dávat žadateli možnost vyjádřit se k 

podkladům před vydáním rozhodnutí podle § 37 
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odst. 3 správního řádu. S ohledem na krátkou 

lhůtu pro vydání rozhodnutí o žádosti o vydání 

souhlasu však bude do § 64 zákona č. 359/1999 

Sb. doplněno, že účastníkům tohoto řízení není 

nutné dávat možnost vyjádřit se k podkladům 

před vydáním rozhodnutí ani v ostatních 

případech. Současně bude z ustanovení § 64 

vypuštěno vyloučení odkladného účinku 

odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání 

souhlasu, takže účastníci řízení budou moci brojit 
proti zamítavému rozhodnutí a jeho odůvodnění 

v rámci odvolání, které bude mít odkladný účinek 

na vykonatelnost rozhodnutí. 
 
JM: Akceptováno. 

§ 16b odst. 

4 
Jihomoravský 

kraj 
Viz výše, v případě správního řízení a doručování písemností se jedná o 

zdlouhavé řešení situace. Lze použít příkaz dle ustanovení § 150 SŘ. A z výše 

uvedeného není zřejmé, jaké podstatné okolnosti jsou důvodem pro změnu. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno, vysvětleno. 
Viz, výše. 
 
JM: Akceptováno. 

§ 42a odst. 

2 
Jihomoravský 

kraj 
Z ustanovení není zřejmé, kdo je zodpovědný za podpis případného dodatku 

ke smlouvě. Jakým způsobem se bude výše uvedené ustanovení naplňovat v 

případě výkonu pohotovosti? 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Podpisová práva jsou vnitřní věcí organizace 

pověřené osoby. JM: Akceptováno. 

§ 42aa 

odst. 1 
Jihomoravský 

kraj 
Místa ve ZDVOP budou zabírat děti s nařízenou ústavní výchovnou nebo s 

terapeutickým programem pro SVP, a to s ohledem na to, že zařízení pro 

výkon ÚV i pobytových SVP není tolik, kolik by bylo potřeba. Je to 

nekoncepční. Jednak dojde ještě k většímu snížení kapacity ZDVOP a jednak 

v zařízení budou ohrožené děti z celého spektra SPO (od krátkodobých 

krizových situací po ústavní výchovy s výchovnými problémy v kombinaci s 

trestnou činností). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Nejedná se o obsahovou změnu. Okruh soudních 

rozhodnutí je totožný, jako ve stávající úpravě. 
JM: Akceptováno. 

§ 42ab 

odst. 3 
Jihomoravský 

kraj 
Zásadní omezení pokud bude platit i to, že ZDVOP nemůže být ani „v jednom 
areálu společně s ústavním zařízením“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno,  
Nebude se dotýkat stávajících zařízení. 
S účinností novely bude stanoveno pouze pro 

nová zařízení. JM: Akceptováno. 
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§ 42ab 

odst. 6 
Jihomoravský 

kraj 
Počet dětí je menší než v případě zařízení pro výkon ÚV nebo OV. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Jedná se o přepis platné úpravy, nedochází 

k žádné změně. JM: Akceptováno. 
§ 50c odst. 

1 
Jihomoravský 

kraj 
Jedná se o další individuální plán. Není na místě uvedení náležitostí 

souvisejících s individuálním plánem mladého dospělého do individuálního 

plánu ochrany dítěte? Cíle se budou mnohdy shodovat. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Individuální plán ochrany dítěte trvá nejdéle do 

dosažení zletilosti dítěte, zatímco individuální 

plán mladého dospělého bude vypracován na 

dobu po dosažení zletilosti nebo nabytí plné 

svéprávnosti oprávněné osoby. JM: 
Akceptováno. 

§ 55 odst. 6 

písm. b) 
Jihomoravský 

kraj 
Lze předpokládat nárůst správních řízení ve věci odmítnutí nahlédnout do 

spisové dokumentace a tedy i nárůst odvolacích řízení. Nahlížet však bude 

moci osoba starší 12 let, takže je v podstatě otázkou času, kdy rodiče začnou 

„zneužívat“ děti k tomu, aby do spisové dokumentace nahlíželi místo nich. Z 

uvedeného ustanovení totiž nevyplývá, že by žádost dítěte mohla být 

odmítnuta. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Žádost dítěte o nahlédnutí do spisové 

dokumentace lze odmítnout, pokud by nahlédnutí 

bylo v rozporu se zájmem dítěte nebo v rozporu 
s rozhodnutím soudu o utajení pokrevního rodiče 

dítěte a jeho souhlasu k osvojení. JM: 
Akceptováno. 

§ 59 odst. 1 

písm. j) 
Jihomoravský 

kraj 
Je dobře, že je konečně ošetřena otázka mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 

57 odst. 2 zákona, což dosud nebylo. 
Zásadní připomínka 

Nejde o připomínku. JM: Akceptováno. 

§ 61 odst. 3 

písm. e) 
Jihomoravský 

kraj 
Poměrně zásadní zásah do místní příslušnosti. V případech, kdy OSPOD při 

OÚ ORP bude navrhovatelem, bude jiný OSPOD při OÚ ORP ustanoven 

opatrovníkem. Současně s tím dojde ke změně místní příslušnosti. 

Předpokládáme, že k opětovné změně dojde místní příslušnosti dojde po 

pravomocné skončení řízení. Jak se ale bude postupovat v případech, kdy 

např. v době probíhajícího opatrovnického řízení bude třeba řešit věc z oblasti 

kurately? Bude uplatněna místní příslušnost podle ustanovení § 61 odst. 3 

písm. e) novely nebo ustanovení § 61 odst. 1 zákona? Toto není zřejmé. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Navrhované ustanovení § 61 odst. 3 písm. e) řeší 

pouze místní příslušnost obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností k výkonu opatrovnictví 

nebo poručenství dítěte, nikoliv příslušnost k 

poskytování sociálně-právní ochrany z jiných 

důvodů, jedná-li se o dítě uvedené v § 6 – zde 
zůstává v platnosti místní příslušnost podle § 61 

odst. 1 a podle § 61 odst. 3 písm. a). JM: 
Akceptováno. 

§ 64 odst. 4 Jihomoravský 

kraj 
Není zřejmé, jakou formou ORP rozhoduje o souhlasu. Ve správním řízení? 

Lze použít formu příkazu dle ustanovení § 150 SŘ? 
 
Zvážit zahrnutí krajů do dotačního řízení o neinvestiční účelové dotaci na 

pokrytí výdajů na činnosti vykonávané kraji v agendě SPO. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Viz vysvětlení k připomínce k § 16b odst. 4. 
 
 
Je dále předmětem vyjednávání a MV a MF. JM: 
Akceptováno. 
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Bod 5, § 

16a odst. 3 
Olomoucký 
kraj 

K bodu 5 – § 16a odst. 3: 
Pokud by předmětné závazné stanovisko vydával obecní úřad obce s 

rozšířenou působností (dále jen „OÚORP“) místně příslušný dle trvalého 

pobytu fyzické osoby  
a nikoliv OÚORP místně příslušný dle trvalého pobytu dítěte, je otázkou, jak 

bude provádět dokazování a zda bude mít dostatek podkladů k vydání 

závazného stanoviska, když případ dítěte řeší OÚORP místně příslušný dle 

trvalého pobytu dítěte. Navrhovaná změna bude ve svém důsledku 

představovat další administrativní zátěž jak pro OÚORP, tak pro krajský 

úřad, který bude konat dle § 149 odst. 4 správního řadu. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Příslušný OSPOD může dožádat místně příslušné 

ORP dítěte o podklady. Podmínky pro posouzení 

situace ohledně fakticity péče jsou dostupné vůči 

OSPOD žadatele. Zároveň je umožněno přímo 

projednat možnost uzavření dohody o výkonu PP, 

kde je tento OSPOD příslušný. 
 
OL: Vypořádáno. 

Bod 6, § 

16b 
Olomoucký 
kraj 

K bodu 6 – § 16b: 
Navrhované ustanovení bude rovněž představovat výraznou administrativní 

zátěž pro OÚORP a pro krajské úřady v případech odvolání. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Založením pravomoci obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností rozhodovat ve věci 

vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě smlouvy bude 

jednoznačně posílena právní jistota jak 

samotných dětí a jejich rodičů, tak i osob 

provozujících zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Zároveň nedojde k navýšení 

administrativní zátěže obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, neboť tyto jsou již na 

základě platného zákonné úpravy povinny 

vydávat ve lhůtě do 8 dnů vyjádření k důvodnosti 

umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě dohody. 
Rozdíl mezi vedením správního řízení o vydání 

souhlasu a vedením řízení o vydání vyjádření 

přitom není s ohledem na podmínky vydávání 

vyjádření podle § 154 až § 158 správního řádu 

nijak zásadní. Účastníky řízení o vydání souhlasu 

jsou pouze dítě a provozovatel zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o 

poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc uzavře samo dítě 
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bez zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet 

tak, že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování 

v řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 
provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. 

V řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
Jestliže obecní úřad obce s rozšířenou působností 

žádosti o vydání souhlasu plně vyhoví, není třeba 

v rozhodnutí uvádět odůvodnění podle § 68 odst. 

4 správního řádu. Dále není v takovém případě 

nutné dávat žadateli možnost vyjádřit se 

k podkladům před vydáním rozhodnutí podle § 

37 odst. 3 správního řádu. S ohledem na krátkou 

lhůtu pro vydání rozhodnutí o žádosti o vydání 

souhlasu však bude do § 64 zákona č. 359/1999 

Sb. doplněno, že účastníkům tohoto řízení není 

nutné dávat možnost vyjádřit se k podkladům 

před vydáním rozhodnutí ani v ostatních 

případech. Současně bude z ustanovení § 64 

vypuštěno vyloučení odkladného účinku 

odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání 
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souhlasu, takže účastníci řízení budou moci brojit 

proti zamítavému rozhodnutí a jeho odůvodnění 

v rámci odvolání, které bude mít odkladný účinek 

na vykonatelnost rozhodnutí. 
 
OL: Vypořádáno. 

Bod 8 – § 

21 odst. 4 
písm. e) 

Olomoucký 
kraj 

K bodu 8 – § 21 odst. 4 písm. e):   
Nevidíme důvod pro neponechání si zprávy o vývoji. Mnohé děti docházejí 

k psychologům, psychiatrům a OSPOD má tyto zprávy k dispozici. My, jako 

kraj, nežádáme, aby si OSPOD psychologický posudek obstarával, ale aby 

zaslal to, co musí. Mnohdy takový postup postačuje, protože i psycholog 

zařízení často probírá s dítětem jeho situaci a představuje mu možnosti NRP 

či s ním na toto téma hovoří. Z důvodu ochrany dítěte je vhodné nepřistupovat 

k řadě vyšetření, když je možné jeho názor spolehlivě zjistit i jinak. Navíc, 

pokud s dítětem pracuje psycholog či psychiatr dlouhodobě, je schopen nám 

o dítěti podat cenné informace, které bychom sami během jednoho šetření 

nemuseli být schopni zjistit. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Bude doplněno, že součástí spisové dokumentace 

je vedle IPOD rovněž zpráva o aktuálním 

vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, která 

zahrnuje rovněž údaje o zdravotním stavu a 

vývoji dítěte. 
 
OL: Vypořádáno. 

Bod 9, § 21 

odst. 4 
Olomoucký 
kraj 

K bodu 9 – § 21 odst. 4: 
Navrhujeme doplnit obsah spisové dokumentace rovněž o „vyhodnocení 

situace dítěte“,  
v němž jsou uvedeny podstatné informace týkající se rodiny a dítěte (je tam 

např. vyjádřeno jeho přání). 
Zásadní připomínka 

Akceptováno.  
 
OL: Vypořádáno. 

Body 22 až 

42 
§ 42 

Olomoucký 
kraj 

K bodům 22 až 24 – § 42: 
V ustanovení § 42 chybí definiční vymezení právních titulů pro umístění dětí. 

Navrhujeme doplnit následující text: 
„Dítě se umisťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: 
a) na základě rozhodnutí soudu, nebo  
b) na základě smlouvy o poskytnutí ochrany a pomoci dítěti, kterou může 

uzavřít: 
- rodič dítěte, 
- dítě, 
- jiná osoba odpovědná za výchovu, 
- obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Vysvětleno 
Obsahem § 42 nemá být vůbec úprava „právních 

titutlů“, ale jde o úpravu účelu zařízení, vymezení 

cílové skupiny, základních činností a dalších 

povinných plnění. 
Otázku „právních titutlů“ řeší ust. §§ 42a 

(smlouva; v návaznosti na § 8 odst. 1 a § 9 odst. 
1) a 42aa (soudní rozhodnutí). 
 
OL: Vypořádáno. 
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Zásadní připomínka 

Bod 23, § 

42 odst. 4 
Olomoucký 
kraj 

K bodu 23 – § 42 odst. 4: 
Ustanovení rozumíme tak, že zaopatřené dítě v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc nemá nárok na poskytnutí osobního vybavení, drobných 

předmětů osobní potřeby a některých služeb s přihlédnutím k jeho potřebám. 

Navrhujeme, aby i zaopatřené dítě mělo v případě potřeby nárok na uvedené 

s ohledem na akutnost řešení situace (tj. např. krizové přijetí dítěte, kdy dosud 

nemá sociální dávky nebo příjem z pracovního poměru k dispozici). 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno 
Ustanovení je formulováno shodně s předběžným 

zněním ust. § 48 odst. 3 zákona o sociálních 

službách, které je zachováno i v návrhu souběžně 

projednávané novely. Obě ustanovení řeší rozsah 

zaopatření dětí v pobytové službě, nahrazující 

prostředí domácí. Obě ustanovení musí být 

formulována ve vzájemném souladu, aby 

nedocházelo k odlišnému rozsahu zaopatření 

v různých pobytových službách v gesci MPSV. 
Ustanovení bude případně upraveno v návaznosti 

na výsledek MPŘ k novele zákona o sociálních 

službách.  
 
OL: Vypořádáno. 
 
 

Bod 25, § 

42a odst. 1 
písm. c) 

Olomoucký 

kraj 
K bodu 25 – § 42a odst. 1 písm. c):  
Z důvodů aplikační praxe navrhujeme, aby předkladatel konkretizoval 

minimální rozsah poskytování ochrany a pomoci. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Konkretizace je na smluvních stranách, obdobně 

jako podle § 91 odst. 2 písm. c) zák. o soc. 

službách. ZDVOP musí garantovat všem 

klientům rozsah ochrany a pomoci v rozsahu 
základních činností vymezených v § 42 odst. 2. 
 
OL: Vypořádáno. 

Bod 25, § 

42a 
Olomoucký 

kraj 
K bodu 25 – § 42a: 
Do tohoto paragrafu navrhujeme doplnit odstavec 6, v němž bude uvedeno, 

kdy zanikne závazek ze smlouvy v případech, kdy OÚORP zastaví (podle 

nově navrhovaného § 64 odst. 5) řízení o vydání souhlasu s poskytováním 

ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále 

jen „ZDVOP“) s odůvodněním, že žádost byla podána opožděně. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 
OL: Vypořádáno. 
 

Bod 28, § 

42g odst. 1 
Olomoucký 

kraj 
K bodu 28 – § 42g odst. 1: Neakceptováno, vysvětleno. 
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K vymezeným právním titulům navrhujeme doplnit rovněž rozhodnutí o 

vydání souhlasu podle § 16b. 
Zásadní připomínka 

Navrhované doplnění je nadbytečné. Bude-li 
souhlas podle § 16b vydán, bude nadále trvat 

závazek ze smlouvy o poskytování ochrany a 

pomoci podle § 42a. Bude-li vydání souhlasu 

naopak pravomocně zamítnuto, závazek ze 

smlouvy v důsledku toho zanikne. Ohledně 

doložení rozhodnutí o vydání souhlasu 

s poskytováním ochrany a pomoci podle § 16b 

postačuje navrhované doplnění § 42l odst. 3 

písm. f). 
 
OL: Vypořádáno. 

Bod 52,  
§ 47j 

Olomoucký 

kraj 
K bodu 52 – § 47j: 
a) Zásadně nesouhlasíme s tím, aby rodiče otce nebo matky svěřeného dítěte, 

kteří mají k dítěti subsidiární vyživovací povinnost, byli nadále odměňováni 

stejným způsobem, jako pěstouni, kteří nejsou v příbuzenském vztahu k 

rodičům těchto dětí. Je obecně známou skutečností, že pěstounské dávky ve 

výši, jak navrhuje novela a upravuje současná platná právní úprava, nevedou 

k sanaci rodinného prostředí. Navrhovaná ani platná právní úprava navíc 

nemotivuje rodiče znovu pečovat o své dítě (evidujeme případy rodičů, kdy 

se např. rodiče vyléčili ze závislosti, avšak protože je ekonomicky 

výhodnější, že o dítě pečuje prarodič v rámci pěstounské péče, nechtějí péči 

o dítě převzít, byť by to bylo v jeho zájmu). Takto nastavený systém 

umožňuje zneužívání předmětné dávky. Tento stav byl opakovaně 

předmětem diskuzí a připomínek na poradách MSPV, a to  i v rámci přípravy 

předkládané novely.  
Za účelem zefektivnění systému pěstounské péče navrhujeme krácení 

odměny pěstouna prarodiče/praprarodiče dítěte, vyjma těch, kteří pečují o 

děti, které jsou osobami závislými na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I 

až IV, a to vše bez povinnosti vyjádření OSPOD příslušného OÚORP.  

Institut vyjádření je v těchto případech zcela nefungujícím nástrojem 

regulace, neboť se ukazuje, že vyjádření OSPOD zřejmě již dlouhodobě 

neplní svůj účel, když v 93-95% je vyjádřením kladným. 
b) Navrhujeme, aby odměna pěstouna v plné výši byla dále podmíněna 

plněním školních povinností svěřeného dítěte, tedy aby odměna pěstouna 

byla snížena v případě, že je pečující osobě pravomocně uložen správní trest 

Vysvětleno. 
Bude řešeno sjednocením praxe ÚP a OSPOD 
formou instrukce a metodiky. 
 
OL: Vypořádáno. 
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podle zvláštního právního předpisu za neplnění povinností souvisejících s 

řádným plněním povinné školní docházky svěřeného dítěte v rodině.   
Zásadní připomínka 

Bod 69,  
§ 49 odst. 4 

písm. f) 

Olomoucký 

kraj 
K bodu 69 – § 49 odst. 4 písm. f): 
Žádost o vydání pověření má nově obsahovat i „požadovanou kapacitu 

zařízení“. V návaznosti na další navrhované úpravy zákona je přitom zřejmé, 

že se tato náležitost týká pouze ZDVOP, proto navrhujeme dané ustanovení 

upravit takto: „f) požadovanou kapacitu zařízení, jde-li o zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc,“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
 
OL: Vypořádáno. 

Bod 79 –  
§ 50b a 

násl. 

Olomoucký 

kraj 
K bodu 79 – § 50b a násl.: 
S ohledem na obecný systém sociální ochrany v ČR navrhujeme zvážit 

zakomponování předmětné úpravy dávky, včetně individuálního plánování u 

mladého dospělého, do jiného podsystému sociální pomoci. Zákon o 

sociálně-právní ochraně dětí (dále také „ZSPOD“)  
v § 2 jednoznačně definuje cílovou skupinu; pomoc a ochrana zletilé osobě 

(mladému dospělému) by měla být koncepčně poskytována ve svém celku 

mimo ZSPOD. 
Zásadní připomínka 
 
V případě ponechání úpravy zaopatřovacího příspěvku v ZSPOD 

uplatňujeme k § 50b  
a násl. tyto připomínky: 
a) K § 50b odst. 1: 
Stanovuje se nárok na zaopatřovací příspěvek, pokud byla nařízena ústavní 

výchova po dobu alespoň 18 měsíců. Z důvodu omezení zneužití dávky 

doporučujeme namísto 18 měsíců uvést dobu 24 měsíců.  
 
b) K § 50c odst. 1: 
U individuálního plánu mladého dospělého doporučujeme doplnit 

ustanovení, do kdy nejpozději je možné tento plán vypracovat. 
 
c) K § 50h odst. 1: 
Za slova „podstatné změny zdravotního“ doporučujeme doplnit slova „nebo 

psychického“, aby bylo zřejmé, že nejde jen o fyzické postižení, resp. aby 

diagnózy psychického stavu nezůstaly opomíjeny. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Zákon č. 359/1999 Sb. se zaměřuje na 

poskytování pomoci a ochrany dětem 

z nefunkčních rodin, jejichž vývoj je nebo nebo 

může být nepřiměřeně narušen nebo ohrožen, 

příčemž mezi tyto děti se řadí rovněž děti 

vyrůstající v náhradní rodinné nebo 

institucionální péči. Proto je úprava 

zaopatřovacího příspěvku pro mladé dospělé 

odcházející z náhradní péče, který navazuje na 

poskytování sociálně-právní ochrany těmto 

osobám před nabytím zletilosti, zařazena do 

úpravy zákona č. 359/1999 Sb. 
Připomínkové místo má nicméně pravdu v tom, 
že úprava zaopatřovacího příspěvku jde nad 
rámec poskytování sociálně-právní ochrany 

nezletilým dětem. Proto bude do § 1 zákona č. 

359/1999 Sb. doplněno, že tento zákon vedle 

zajišťování sociálně-právní ochrany upravuje 

rovněž zaopatření zletilých nezaopatřených osob 

po ukončení pěstounské péče nebo ústavní 

výchovy. 
Navrhovanou dobu nepřetržitého trvání 

pěstounské péče nebo ústavní výchovy u 

oprávněné osoby považuje předkladatel za 

přiměřeně dlouhou. 
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 Indviduální plán mladého dospělého je možné 

vypracovat až do doby skončení nezaopatřenosti 

oprávněné osoby, tj. nejdéle do 26 let věku. 
Ustanovení § 50h odst. 1 bude doplněno a 

upřesněno. 
 
OL: Vypořádáno. 

Bod 90 
§ 59e odst. 

1 písm. d) 

Olomoucký 

kraj 
K bodu 90 – § 59e odst. 1 písm. d): 
Není zřejmé, kdo jsou „jiné osoby“. Navrhujeme danou skutkovou podstatu 
v tomto směru upřesnit. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Může se jednat jak o osobu blízkou dítěti, tak o 

jakoukoliv jinou osobu, která má zájem navštívit 

dítě v zařízení (např. kamarád, spolužák, učitel 

apod.). 
 
OL: Vypořádáno. 

Bod 90 
§ 59e odst. 
1 písm. f) 

Olomoucký 

kraj 
K bodu 90 – § 59e odst. 1 písm. f): 
Předmětné ustanovení obsahuje dvě nesouvisející skutkové podstaty 

přestupku. Navrhujeme je oddělit, tj. skutkovou podstatu „nedá podnět soudu 

k ustanovení opatrovníka dítěti, nejsou-li zákonní zástupci dítěte dosažitelní“ 

uvést v samostatném písmenu. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
 
 
OL: Vypořádáno. 

Bod 103 
§ 64 odst. 2 

Olomoucký 

kraj 
K bodu 103 – § 64 odst. 2: 
a) Podle § 16b může být žadatelem dítě, rodič dítěte, jiná osoba odpovědná 

za výchovu nebo ředitel zařízení, přitom podle § 64 odst. 2 jsou účastníky 

řízení o vydání souhlasu dítě a osoba provozující zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Znamená to tedy, že žadatel není účastníkem řízení? Mezi 

těmito ustanoveními návrhu je zřejmá neprovázanost. 
b) V případě, kdy žádost podá dítě, není zřejmé, kým bude v řízení o vydání 

souhlasu zastoupeno. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Viz výše vysvětlení k připomínce k § 16b. V 

ustanovení § 64 odst. 2 bude upřesněno, že 

účastníky řízení o vydání souhlasu s 

poskytováním ochrany a pomoci v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc jsou pouze dítě 

a osoba provozující zařízení. 
 
OL: Vypořádáno. 

Bod 104 
§ 64 odst. 4 

Olomoucký 

kraj 
K bodu 104 – § 64 odst. 4: 
Lhůtu 8 dnů považujeme za nereálnou, a to mimo jiné s ohledem na povinnost 

seznámit účastníky řízení s podklady před vydáním rozhodnutí. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
S ohledem na krátkou lhůtu pro vydání 

rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu bude do § 

64 zákona č. 359/1999 Sb. doplněno, že 

účastníkům tohoto řízení není nutné dávat 

možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním 

rozhodnutí ani v ostatních případech. Současně 
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bude z ustanovení § 64 vypuštěno vyloučení 

odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí o 
žádosti o vydání souhlasu, takže účastníci řízení 

budou moci brojit proti zamítavému rozhodnutí a 

jeho odůvodnění v rámci odvolání, které bude mít 

odkladný účinek na vykonatelnost rozhodnutí. 
 
OL: Vypořádáno. 

Nad rámec 
ZSPOD 

Olomoucký 

kraj 
Připomínky nad rámec navrhované novely ZSPOD: 
Navrhujeme zvážit změnu v podobě vypuštění úpravy § 39 odst. 1 a) a b), 

kdy totožná činnost je realizována zejména v režimu sociálních služeb. Máme 

za to, že poradenská činnost realizovaná pověřenými osobami je dostatečně 

upravena ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) a b). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
V současné situaci saturuje výkon vybraných 

činností SPOD na základě pověření potřeby 

cílové skupiny nespadající do vymezení zákona o 

soc. službách. 
 
OL: Vypořádáno. 

Nad rámec 
ZSPOD 

Olomoucký 

kraj 
V § 42g navrhujeme vypustit odstavec 5 – jedná se o obsoletní ustanovení. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
 
OL: Vypořádáno. 

K části 

třetí 
Olomoucký 

kraj 
V důvodové zprávě zcela chybí jakékoliv odůvodnění navrhované novelizace 
zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 

„zákon č. 109/2002 Sb.“). Bez tohoto odůvodnění není možné se k 

navrhované novelizaci tohoto zákona adekvátním způsobem vyjádřit. Není 

zřejmé, proč dochází k vypuštění peněžitého příspěvku. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Úprava zaopatřovacího příspěvku v rozměru 

zákona č. 109/2002 Sb. Byla po dohodě s MŠMT 

vyřazena. Zaopatřovací příspěvek bude vztažen 

k nezaopatřeným dětem, které opustí ústavní 

zařízení. 
 
OL: Vypořádáno. 

K části 

třetí 
Olomoucký 

kraj 
Dále považujeme za nezbytné uvést, že v návrhu novelizace ZSPOD dochází 

mimo jiné ke změně, kdy ve věci úhrad za pobyt dítěte v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc již nebude jako správní orgán příslušný k 

rozhodování vymezen ředitel daného zařízení, a to s ohledem na skutečnost, 

že, jak je uvedeno v důvodové zprávě, ředitel daného zařízení „má současně 

vždy postavení buď přímo statutárního orgánu poskytovatele, nebo jeho 

zaměstnance, což odporuje základní zásadě správního řízení, že ze všech 

úkonů v něm je vyloučena osoba, o níž lze důvodně předpokládat, že má s 

ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům 

zájem na výsledku řízení (§ 14 správního řádu).“  

Neakceptováno. 
Případná změna zákona č. 109/2002 Sb, je 

předmětná ve vztahu k MŠMT. 
 
OL: Vypořádáno. 
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Zcela totožný problém je však rovněž v zákoně č. 109/2002 Sb., kdy v 

ustanovení § 27 tohoto zákona je zakotven příspěvek na úhradu péče 

poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v daných zařízeních, přičemž 

podle ustanovení § 27 odst. 6 uvedeného zákona o tomto příspěvku rozhoduje 

ředitel zařízení rozhodnutím. Předložený materiál však tento problém v 

zákoně č. 109/2002 Sb. nijak neřeší, a to přestože obsahem materiálu je 

rovněž novelizace zákona č. 109/2002 Sb. Pokládáme za nesystematické  
a nežádoucí, aby byl totožný problém řešen v rámci novelizace v jednom 

zákoně  
a v druhém zákoně již nikoliv, ačkoliv novelizací jsou dotčeny oba zákony, 

navíc se jedná o zásadní a důležitou otázku – viz výše uvedené odůvodnění v 

důvodové zprávě. 
Zásadní připomínka 

§ 16a odst. 

3 ve 
spojení s 

ust. § 16b a 

ust. § 47v 

odst. 2 

Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. § 16a odst. 3 ve spojení s ust. § 16b a ust. § 47v odst. 2 – 
„obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko....zda 

návrh... je nebo není zjevně bezúčelný, zda tato osoba pečuje a počáteční 

datum osobní péče o dítě.“ – žádáme o formulační zpřesnění či případné 

dovysvětlení, vydefinování pojmu zjevná bezúčelnost. Zároveň žádáme o 

zpřesnění ust. § 16b, který upravuje nové řízení o udělení případně zrušení 

souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci v ZDVOP. Pokud se bude jednat 

o nové správní řízení, bude to znamenat další administrativní zátěž pro OÚ 

ORP. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
V úpravě § 16a bude doplněn výčet situací, kdy 

je třeba návrh na svěření dítěte do pěstounské, 

předpěstounské nebo poručnické péče považovat 

za zjevně bezúčelný. 
Počáteční datum převzetí dítěte do osobní péče 

bude dokládat samotný žadatel k žádosti o dávku 

pěstounské péče formou čestného prohlášení. 
.       Konkrétně budou v § 16a doplněny odstavce 4 a 

5 v následujícím znění. 
 

(4) Pro účely tohoto zákona se návrh osoby 

uvedené v § 4a písm. c) bodu 2 na svěření dítěte 

do pěstounské nebo předpěstounské péče nebo 

na její jmenování poručníkem dítěte považuje za 

zjevně bezúčelný, zejména pokud 

a)      je podán, ačkoli o dítě může osobně 

pečovat některý z rodičů nebo poručník, 
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b)      o péči o dítě bylo rozhodnuto a nedošlo 

k podstatné změně poměrů, 

c)      pokud byl návrh podán s nepoctivým 

úmyslem, 

d)      návrh podá osoba, která dítě protiprávně 

zadržuje, 

e)      je podání návrhu zjevným zneužitím 

práva. 

(5)   Pro účely tohoto zákona počáteční datum 

osobní péče o dítě dokládá čestným 

prohlášením osoba, která podala návrh na 

svěření dítěte do pěstounské péče nebo 

předpěstounské péče nebo návrh na 

jmenování poručníkem dítěte a která o toto 

dítě osobně pečuje. Čestné prohlášení se 

podává na předepsaném tiskopise. V 
čestném prohlášení se uvádí 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte a 

jeho rodné číslo, 

b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné 

číslo osoby, která podala návrh na svěření 

dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské 

péče nebo návrh na jmenování poručníkem 

dítěte a která o toto dítě osobně pečuje,  

c) počáteční datum osobní péče o dítě.“. 
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x.   V § 47w se na konci písmene e) tečka nahrazuje 

čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 
        

       „f) čestné prohlášení podle § 16a odst. 5.“ 
ROZPOR 

PLZ: Připomínka č. 1 

Nedošlo k vypořádání druhé části připomínky: 

„Zároveň žádáme o zpřesnění ust. § 16b, který 
upravuje nové řízení o udělení případně zrušení 
souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci v 
ZDVOP. Pokud se bude jednat o nové správní 
řízení, bude to znamenat další administrativní 
zátěž pro OÚ ORP.“ 
Na připomínce trváme. 

 
§  21 odst. 4 

písm. b) ) 
ve spojení s 

odst. 5 
písm. b) 

Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. §  21 odst. 4 písm. b) ve spojení s odst. 5 písm. b), které se 

novelou vyškrtávají. K tomuto prosíme o doplnění, jak se po vyškrtnutí těchto 

písmen bude ověřovat místní příslušnost a jak se bude prokazovat, že je 

dodržen § 20 odst. 1 ZSPOD. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 

Pro zprostředkování není důležitý doklad, ale 

samotná informace, která bude obsažena ve 

spisové dokumentaci na základě nutnosti ověření 

dle § 20 odst. 1 ZSPOD. Doklad založený ve 

spisové dokumentaci se stává nadbytečným. 

Místo pobytu pro stanovení místní příslušnosti 

bude ověřováno z předložených dokladů, jejichž 

kopie nebude součástí spisové dokumentace, 

nebo z výpisu ze základních registrů. 

Požadované informace o státní příslušnosti a 

místě pobytu dítěte budou doplněny do 

náležitostí spisové dokumentace o dítěti podle 

§ 21 odst. 4 písm. a). 
Ustanovení § 21 odst. 4 písm. a) bude nově 

znít: 
„a) osobní údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě 

jména, příjmení, datum narození, státní 

příslušnost a místo trvalého pobytu nebo místo 
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pobytu na území České republiky podle druhu 
pobytu cizince1a), 
1a) 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů 

PLZ: Vypořádáno. 
§ 42aa 

odst. 1 
Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. § 42aa odst. 1 – navrhujeme formulačně sjednotit s ust. § 971 

odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, když zmíněné ustanovení 

obsahuje formulaci – soud svěří dítě do ZDVOP. Navrhované znění: „V 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být vykonáváno 

výchovné opatření podle § 13a nebo předběžné opatření podle § 924 

občanského zákoníku anebo svěření podle § 971 odst. 2 občanského 

zákoníku.“ 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno 
Návrh nemá ambici v naznačeném smyslu 

novelizovat současně občanský zákoník, a to ani 

nepřímo. Ten v části druhé hlavě III upravuje 4 

jiné formy péče o dítě a je tak členěn i na 

příslušné 4 díly (poručenství, opatrovnictví, 

svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství, 

ústavní výchova). V rámci Dílu 4 – ústavní 
výchova, je jako její zvláštní případ upraveno i 

její nařízení svěřením dítěte do ZDVOP za 

podmínek uvedených v § 971 odst. 2. 
PLZ: Vypořádáno. 

§  42ab 

odst. 3 a 4 
Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. §  42ab odst. 3 a 4 – navrhujeme oba odstavce vyškrtnout. 

Navrhujeme zachovat stávající právní úpravu materiálních, technických 

podmínek a počtů dětí umístěných v ZDVOP. Takto navrhované omezení 

týkající se budov a počtu dětí umístěných je dle našeho názoru diskriminační 

a mělo by likvidační a nemalé finanční důsledky na ZDVOP v Plzeňském 

kraji. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak,  
 
Na základě vypořádání s jinými připomínkovými 

místy bude upraveno tak, že kapacita bude 

upravena pro nově vzniklé zařízení s účinností 

novely na max. 12 dětí. 
 
ROZPOR 
PLZ: Připomínka č. 4 

Nelze akceptovat vypořádání, v rámci kterého 
kapacita bude upravena pro nově vzniklé zařízení 

s účinností novely na max. 12 dětí. 
Na připomínce trváme. Žádáme vyškrtnutí 

ust. § 42ab odst. 3 a 4. 

 
Přistoupeno na požadavek MF – 20 dětí. 
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§  42g odst. 

3 
Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. §  42g odst. 3 – navrhujeme stanovit paušální výši státního 

příspěvku, kdy i v případě neobsazení lůžka bude vyplácena stejná výše, tedy 

navrhovaných 30 000 Kč a v případě obsazení lůžka dojde k navýšení 

příspěvku o 6 000 Kč. I v případě neobsazeného lůžka je potřeba zohlednit 
stálé výdaje ZDVOP především personální a provozní. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Zásadní negativní stanovisko MF. 
ROZPOR 
Připomínka č. 5 

Na připomínce trváme. I v případě 

neobsazeného lůžka je potřeba zohlednit 
stálé výdaje ZDVOP (především personální 

a provozní). 

§  42g odst. 

5 
Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. §  42g odst. 5 – navrhujeme tento odstavec vyškrtnout. Nižší 

či zvýšená výměra se neaplikuje od 1. 1. 2013. Tento odstavec je z našeho 

pohledu nadbytečný. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
PLZ: Vypořádáno. 

§  47c odst. 

6 
Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. §  47c odst. 6 – pro zpřesnění odstavce navrhujeme včlenit 

formulaci - nebude-li nahrazena novou dohodou o výkonu pěstounské péče. 

Navrhované znění: „Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož 

obvodu má osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, po ukončení 

dohody o výkonu pěstounské péče, nebude-li nahrazena novou dohodou o 
výkonu pěstounské péče, bez zbytečného odkladu zahájí řízení o vydání 

rozhodnutí, které upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností 

založených v § 47a.“ 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno-vysvětleno, doplní se příp. DZ. 

Po zániku dohody o výkonu PP je možné, že 

osoba pečující/v evidenci již bude mít novou 

dohodu, pak ani netřeba zahájit řízení. Pokud ne, 

řízení se zahájí a když v jeho průběhu dojde 

k uzavření dohody o výkonu PP, řízení se zastaví. 

Dohoda má přednost (tedy jako dosud). Věcně 

jsme v souladu. PLZ: Vypořádáno. 

 
§  47d odst. 

2 
Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. §  47d odst. 2 – navrhujeme diferenciaci státního příspěvku na 

výkon pěstounské péče dle počtů dětí v doprovázené rodině, jako je tomu 

například u příspěvku na úhradu potřeb dítěte či odměny pěstouna.  Zároveň 

upozorňujeme na to, že k navýšení státního příspěvku nedošlo od roku 2013, 
když od té doby každoročně dochází k navýšení nákladů nejen personálních. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Bude však navýšení celkové částky státního 

příspěvku na výkon pěstounské péče na 

60 000Kč/rok. PLZ: Vypořádáno. 

§ 47j odst. 

4 
Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. § 47j odst. 4 – „Odměna pěstouna... náleží...zejména s ohledem 

na sociální a majetkové poměry...“. Pro účely rozhodnutí je KP ÚP povinna 

si vyžádat vyjádření příslušného OÚ ORP. Navrhujeme zpřesnit, kterými 
kritérii pro přiznání odměny pěstouna se má vyjádření zabývat, když OÚ 

ORP nenáleží hodnotit majetkové poměry. Hodnocení majetkových poměrů 

je i například v řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti primárně 

Vysvětleno. 
Bude upravena instrukce pro ÚP a metodika pro 

OSPOD. 
PLZ: Vypořádáno. 
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odpovědností soudu. V případě negativního vyjádření to zároveň může 

ovlivnit další spolupráci s rodinou. 
Zásadní připomínka 

§ 50b ve 
spojení s 

Částí 

osmou 

Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. § 50b ve spojení s Částí osmou – navrhujeme celou Část 

osmou vyškrtnout. Celá část osmá je dle našeho názoru nadbytečná, nepřesně 

formulovaná s velkým množstvím chyb nejen obecných týkajících se 

dávkových systémů. Tímto nijak nezpochybňujeme potřebu řešit návaznou 

péči v případě ukončení pěstounské péče či problematiku nezaopatřeného 

dítěte. Z našeho pohledu je však svým způsobem tento příspěvek 

diskriminační vůči jiným nezaopatřených dětí, které jsou v jiné než 

pěstounské péči. Zaopatřovací příspěvek nebere v potaz ani případnou 

vyživovací povinnost biologických rodičů. V případě, že nebude Část osmá 

vypuštěna, upozorňujeme na další nepropracovanosti, když  v individuálním 

plánu mladého dospělého není uvedeno, kdo za daný plán zodpovídá a v 

jakých intervalech se bude plán pravidelně aktualizovat a vyhodnocovat. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Zákon č. 359/1999 Sb. se zaměřuje na 

poskytování pomoci a ochrany dětem z 

nefunkčních rodin, jejichž vývoj je nebo nebo 

může být nepřiměřeně narušen nebo ohrožen, 

příčemž mezi tyto děti se řadí rovněž děti 

vyrůstající v náhradní rodinné nebo 

institucionální péči. Proto je úprava 

zaopatřovacího příspěvku pro mladé dospělé 

odcházející z náhradní péče, který navazuje na 

poskytování sociálně-právní ochrany těmto 

osobám před nabytím zletilosti, zařazena do 

úpravy zákona č. 359/1999 Sb. Pomoc ostatním 

skupinám nezaopatřených dětí nenáleží do 

úpravy zákona č. 359/1999 Sb., ale jiných 

předpisů sociálního zabezpečení. 
Úprava individuálního plánu mladého dospělého 

bude doplněna a upřesněn. 
Rozpor 
PLZ: Připomínka č. 10 

Na připomínce trváme. Opětovně 
nezpochybňujeme potřebu řešit návaznou 

péči. Navrhované řešení však považujeme 

za diskriminační vůči ostatním skupinám 
nezaopatřených dětí.  

 
 

§ 59g odst. 

1, písm. g) 
Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. § 59g odst. 1, písm. g) – žádáme o dovysvětlení. K tomuto má 

dle našeho názoru ředitel ZDVOP omezené možnosti. V případě, kdy toto 

ředitel zajistí a smlouva nebude právně trvat a nepodaří se dítě předat do péče 

jiné osobě. Může toto dítě v zařízení zůstat do doby, než se podaří zajistit 
potřebnou péči a ředitel ZDVOP se nedopustí přestupku? 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Osoba provozující zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc musí uzavřít smlouvu na 

poskytování ochrany a pomoci dítěti jen na 

takovou dobu, kterou připouští § 42a odst. 4. V 

opačném případě se může dopustit přestupku. Na 
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provozovatele ZDVOP dopadá obecná zásada 

uvedená v § 5 odst. 1 o.z.: „Kdo se veřejně nebo 

ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému 

výkonu jako příslušník určitého povolání nebo 

stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se 

znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 

nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné 

péče, jde to k jeho tíži.“ 
 
PLZ: Vypořádáno. 

§ 64 odst. 6 Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. § 64 odst. 6 – žádáme o zpřesnění formulace. Z uvedeného 

odstavce a zbývajícího navrhovaného znění nevyplývá, kdo je odvolacím 

orgánem v případě řízení o žádosti o vydání souhlasu s poskytováním 

ochrany a pomoci dítěti v ZDVOP. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Odvolacím správním orgánem ve věci odvolání 

proti rozhodnutí obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností o žádosti o vydání 

souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci v 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

bude krajský úřad v souladu s obecnou úpravou § 

67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení). PLZ: Vypořádáno. 
 čl. II, bod 

2. 
přechodný

ch 
ustanovení 

Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. čl. II, bod 2. přechodných ustanovení- v případě, že nebude 

akceptována připomínka v bodu 4, pak navrhujeme prodloužit přechodné 

období na dobu 2 let. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. PLZ: Vypořádáno. 

čl. II, bod 

19. a 21. 
přechodný

ch 
ustanovení 

Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. čl. II, bod 19. a 21. přechodných ustanovení – pokud pověření 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydané komisí zůstávají v platnosti i 

po nabytí účinnosti tohoto zákona a spisová dokumentace bude předána 

krajským úřadům, žádáme o zpřesnění a výslovné uvedení, kdo bude 

rozhodovat žádosti o změnu či odnětí takových pověření. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Příslušnost k rozhodování o odnětí pověření 

upravuje bod 20. přechodných ustanovení, bude 

doplněn rovněž o příslušnost k rozhodování o 

změně pověření. PLZ: Vypořádáno. 

§ 42c odst. 

1 
Plzeňský kraj 
Odbor 
sociálních věcí 

Ke znění ust. § 42c odst. 1 – tento odstavec nelze komentovat, prováděcí 

právní předpis nebyl pro účely připomínkového řízení poskytnut. 
Akceptováno. PLZ: Vypořádáno. 

§ 42aa Plzeňský kraj 
odbor 
školství, 

1. Navrhované znění MPSV 
§ 42aa 
Výkon soudních rozhodnutí v zařízení  

Neakceptováno, vysvětleno 
Návrh nemá ambici v naznačeném smyslu 

novelizovat současně občanský zákoník, a to ani 
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mládeže a 

sportu 
 

(1)  V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být 

vykonáváno výchovné opatření podle § 13a nebo předběžné opatření podle § 

924 občanského zákoníku anebo ústavní výchova podle § 971 odst. 2 

občanského zákoníku. 
 
Zásadní připomínka:  
- vypustit ...anebo ústavní výchova...  
 
nové znění: § 42aa (1)V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může 

být vykonáváno výchovné opatření podle § 13a nebo předběžné opatření 

podle § 924 občanského zákoníku anebo ve zcela výjimečných případech 

ústavní výchova podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku. 
 
Odůvodnění: 
ZDVOP není určeno pro výkon ústavní výchovy. Mělo by se jednat o zcela 

výjimečné případy (např. u dítěte je nařízena ústavní výchova při překročení 

1 roku umístění dítěte a není možné umístit dítě do dětského domova z 

důvodu zaplněné kapacity DD,  popř. nelze z téhož důvodu umístit do DD 

velkou sourozeneckou skupinu). 
 
Zásadní připomínka 

nepřímo. Ten v části druhé hlavě III upravuje 4 

jiné formy péče o dítě a je tak členěn i na 

příslušné 4 díly (poručenství, opatrovnictví, 

svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství, 

ústavní výchova). V rámci Dílu 4 – ústavní 

výchova, je jako její zvláštní případ upraveno i 

její nařízení svěřením dítěte do ZDVOP za 

podmínek uvedených v § 971 odst. 2. 
 
PLZ: Vypořádáno. 

§ 50b a 

násl. 
Plzeňský kraj 
odbor 
školství, 

mládeže a 

sportu 

 Navrhované znění MPSV - zaopatřovací příspěvek 
§ 50b a násl. 
(1)  Zletilá nebo plně svéprávná fyzická osoba (dále jen „oprávněná 

osoba“) má nárok na zaopatřovací příspěvek, který náleží za kalendářní 

měsíc, pokud 
 
a) byla do dne nabytí zletilosti nebo do dne nabytí plné svéprávnost 

svěřena do pěstounské péče podle § 47a odst. 1 nebo jí byla nařízena ústavní 

výchova podle občanského zákoníku (dále jen „náhradní péče“) a tato 

náhradní péče trvala nepřetržitě, 
1. šlo-li o pěstounskou péči, která nebyla zprostředkována orgány sociálně-
právní ochrany dětí, po dobu alespoň pěti let, které bezprostředně 

předcházely dni nabytí její zletilosti  
nebo dni nabytí její plné svéprávnosti,  

Akceptováno jinak Opatření bude na základě 

dohody s MŠMT upraveno tak, aby se 

opakovaný zaopatřovací příspěvek poskytoval 
pouze v případě opuštění institucionální péče / 

školského zařízení a splnění požadavků. Nebude 

se tedy týkat mladých dospělých, kteří si 

dobrovolně prodlouží z důvodu studia pobyt 

v ústavním zařízení, které jim poskytuje plné 

přímé zaopatření. 

Co se týče jednorázového zaopatřovacího 

příspěvku, navrhujeme uchování podoby 

současného návrhu s tím, že bude nárok na 

příspěvek ve výši 25 tis. Kč po skončení 

nezaopatřenosti (nemusí korespondovat s dobou 
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2. šlo-li o pěstounskou péči zprostředkovanou podle tohoto zákona nebo o 

nařízenou ústavní výchovu podle občanského zákoníku, po dobu alespoň 18 

měsíců,  
které bezprostředně předcházely dni nabytí její zletilosti nebo dni nabytí její 

plné svéprávnosti,  
b) je nezaopatřeným dítětem podle zákona o státní sociální podpoře,  
c) nebyla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 

který dosud nebyl zahlazen, a 
a) má zpracován individuální plán mladého dospělého podle § 50c. 
 
(2)  Pokud byla oprávněná osoba svěřena do náhradní péče z důvodu 

jejího oboustranného osiření, podmínka nepřetržitého trvání náhradní péče 

po dobu  
podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 2 se nevyžaduje. 
(3)  Pokud byla oprávněná osoba svěřena do pěstounské péče, která 

nebyla zprostředkována orgány sociálně-právní ochrany dětí, z důvodu 

pobytu rodiče  
ve zdravotnickém zařízení, pobytu rodiče v pobytovém zařízení sociálních 

služeb, vzetí rodiče do vazby nebo nástupu rodiče do výkonu trestu odnětí 

svobody, splnění podmínky nepřetržitého trvání náhradní péče podle 

odstavce 1 písm. a) bodu 1 se nevyžaduje; nárok na zaopatřovací příspěvek 

má tato oprávněná osoba, pokud je splněna podmínka nepřetržitého trvání 

náhradní péče podle odstavce 1 písm. a) bodu 2. 
(4)  Podmínka nepřetržitého trvání náhradní péče podle odst. 1 písm. a) 

je splněna také tehdy, došlo-li ve vymezené době, ke změně osoby pěstouna 

nebo ke změně poskytovatele služeb v zařízení ústavní výchovy. Podmínka 

podle odst. 1 písm. a) bod 1 je splněna také tehdy, pokud byla oprávněná 

osoba bezprostředně před svěřením  
do pěstounské péče v ústavní výchově alespoň po dobu 18 měsíců po sobě 

jdoucích. Podmínka podle odst. 1 písm. a) bod 2 je splněna také tehdy, pokud 

byla oprávněná osoba bezprostředně před nařízením ústavní výchovy 

nepřetržitě alespoň 1 rok v pěstounské péči a následně nařízená ústavní 

výchova trvala alespoň 6 měsíců po sobě jdoucích.  
(5)  Doba, po kterou byla oprávněná osoba svěřena do pěstounské péče 

nebo jí byla nařízena ústavní výchova na základě usnesení soudu o nařízení 

předběžného opatření,  

opuštění ústavního zařízení) V případě gesce 

MŠMT se tedy nic nemění, nebude 

zasahováno do zákona č. 109/2002 Sb. 

PLZ: Vypořádáno. 

Co se týká zaopatřovacího příspěvku (v bodě 
21.) akceptujeme dohodu s MŠMT, jak shora 
uvedeno. Dle našeho názoru je ale tento 
příspěvek diskriminační, pokud by zůstaly 
podmínky pro jeho přiznání, může to být 
v budoucnu velký problém. Příspěvek by 
měl  být zařazen do jiného zákona – zákon o 
státní sociální podpoře a podmínky pro jeho 
přiznání by měly být změněny tak, aby na 
příspěvek  „dosáhli“ i mladí lidé, kteří neprošli 
ústavní či jinou náhradní výchovou,  ale nemají 
podmínky pro to, aby se vzdělávali nebo jejich 
životní situace je velmi tíživá. 
Dalším řešením by bylo vytvoření legislativní 
úpravy následné péče o mladé lidi, kteří 
opouštějí ústavní výchovu či jinou náhradní péči 
nebo dosáhli zletilosti a jsou v tíživé sociální 
situaci, pak by mohl být příspěvek zařazen tam.  
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a která bezprostředně předcházela dni, ke kterému se stalo rozhodnutí soudu 

o náhradní péči podle odstavce 1 písm. a) vykonatelné, se započítává do 

doby, po kterou musí náhradní péče trvat podle odstavce 1 písm. a).  
(6) Fyzická osoba, která není nezaopatřeným dítětem podle zákona o státní 

sociální podpoře, má nárok na zaopatřovací příspěvek, pokud splňuje další 

podmínky pro vznik nároku podle odstavce 1, jestliže 
a) soud rozhodl podle občanského zákoníku o prodloužení ústavní výchovy 

osoby 
až o jeden rok po dosažení zletilosti, trvají-li účinky takového rozhodnutí a 

poskytovatel služeb v zařízení pro výkon ústavní výchovy osobě poskytuje 

plné přímé zaopatření  
podle jiného zákona, nebo 
b) je osoba poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. 
(7) Pokud oprávněná osoba, která byla ke dni nabytí zletilosti nebo ke dni 

nabytí plné svéprávnosti v náhradní péči, není ke dni dosažení plné 

svéprávnosti nezaopatřeným dítětem podle zákona o státní sociální podpoře 

nebo přestala-li splňovat podmínky  
pro vznik nároku podle odstavce 1, zaopatřovací příspěvek jí náleží jen 

jednou ve výši podle § 50d odst. 2. 
(8) Za dobu čerpání příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle § 47f odst. 2 

nebo odměny pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé zaopatřovací příspěvek 

nenáleží. 
   
Zásadní připomínka: 
Všechna ustanovení týkající se zaopatřovacího příspěvku zcela vypustit 

(nekoncepční, diskriminační, v rozporu s platnou legislativou, zcela chybí 

dopad na státní rozpočet) 
 
Zásadní připomínka 

 

Část třetí Plzeňský kraj 
odbor 
školství, 

mládeže a 

sportu 
 

3. Část třetí – Navrhované znění zákona o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy MPSV 
       
§ 2 odst. 6 
(6) Zařízení může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření 

zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy a ochranné 

výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let 

Akceptováno. 
Viz výše. 
 
PLZ: Vypořádáno. 
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(dále jen "nezaopatřená osoba"),4) podle smlouvy uzavřené mezi 

nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku  
od ukončení ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Smlouva podle věty 

první stanoví výši příspěvku zletilé nezaopatřené osoby na úhradu nákladů 

spojených s jejím pobytem v ústavním zařízení; dohodnutá částka příspěvku 

na úhradu nákladů spojených s pobytem zletilé nezaopatřené osoby v 

ústavním zařízení nesmí přesáhnout výši zaopatřovacího příspěvku podle § 

50b odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 
 
§ 32  
 (1) Dítěti, jemuž náleží plné přímé zaopatření, poskytuje zařízení 

osobní dary  
k narozeninám, k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým 

příležitostem. 
  (2) Osobní dar podle odstavce 1 lze poskytnout též formou 

peněžitého příspěvku. 
  (3) (2) Osobní dary se podle odstavce 1 poskytují dětem podle věku 

dítěte, výchovných hledisek stanovených vnitřním řádem zařízení a délky 

pobytu dítěte v zařízení v průběhu kalendářního roku. 
 
§ 33 
 Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů uvedených v § 

24 odst. 5 písm. b) a c), se podle jeho skutečné potřeby v době propouštění a 

podle hledisek stanovených vnitřním řádem poskytne věcná pomoc nebo 

jednorázový peněžitý příspěvek. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním 

bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská 

pomoc při řešení tíživých životních situací. 
 
 Zásadní připomínka: 
Ponechat platné znění 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 – není v kompetenci 

MPSV 
 
Zásadní připomínka 
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 Plzeňský kraj 
odbor 
školství, 

mládeže a 

sportu 
 

Zvýšením dávky u pěstounů na přechodnou dobu se zvětší rozdíl mezi 

dlouhodobými pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu. Pěstounská péče by 

neměla být povoláním (mělo by jít o rodinnou náhradní péči, kdy pěstouni by 

měli chodit do zaměstnání, jak je tomu běžně v rodinách, pěstouni by neměli 

mít v péči vysoký počet dětí, aby péči o ně zvládli a děti se nevracely do 

ústavní péče, jak se stává i nyní). Nelze opominout ani každoroční státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 48 000 Kč na pokrytí nákladů 

vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci 

nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Je třeba zohlednit skutečnost, že dávky 

pěstounské péče byly valorizovány s účinností od 

1. 1. 2018, a to příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

cca o 10% a odměna pěstouna o 50%, s výjimkou 

odměny náležející osobám v evidenci. 
V předloženém návrhu se pak navrhuje zvýšení 

odměny pěstouna při péči o dítě závislé na 

pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I a při péči o 
další dítě nebo děti závislé na pomoci ve stupni 

III a IV. 
Zároveň zůstává nedotčeno zmocňovací 

ustanovení v § 58b odst. 1, které zmocňuje vládu 

rozhodnout o navýšení dávek pěstounské péče 

nařízením vlády při nárůstu souhrnného indexu 

spotřebitelských cen za domácnost alespoň o 5%. 

Za účelem průběžné valorizace dávek pěstounské 

péče tudíž není nutné novelizovat zákonnou 

úpravu. 
Předložený návrh na změny v zákonné úpravě 

dávek pěstounské péče je odůvodněn zejména 

potřebou změnit stávající mechanismus 
odměňování osob vykonávajících pěstounskou 

péči na přechodnou dobu a namísto fixní odměny 

pro tyto osoby zakotvit úpravu odměny 

reflektující počet a zdravotní stav dětí, o které 

pěstouni na přechodnou dobu pečují. Tuto změnu 

přitom nelze provést bez novelizace zákona. 
 
PLZ: Vypořádáno 

§ 4a písm. 

c) bod. 1 
Středočeský 

kraj 
Navrhujeme postavit najisto dobu, od kdy se jedná o osobu pečující o dítě. 
 
Navrhujeme doplnit bod 1 na konci věty za čárkou o text: „, a to ode dne 

vykonatelnosti takového rozhodnutí.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Účinky má rozhodnutí, které je vykonatelné. 

Výslovné vyjádření této základní procesní zásady 

by bylo nadbytečné. Kdy je rozhodnutí 

vykonatelné a jak se stává vykonatelným, 

upravují předpisy soudního procesu. 
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Bude upřesněno v DZ. 
 
STŘ: Akceptováno. 

§ 14 písm. 

j) 
Středočeský 

kraj 
Praxe jednoznačně ukazuje, že dochází i k selhávání pěstounské péče bez 

toho, zda je tato zprostředkovaná či nikoli a současně. OSPOD by měl mít 

právo v zájmu ochrany nejlepšího zájmu dítěte podat návrh na zrušení 

pěstounské péče bez rozdílu, zda tato byla zprostředkována či nikoli. 
 
Navrhujeme v textu vypustit část věty: „…,pokud nedošlo ke 

zprostředkování pěstounské péče podle § 19a až 27“. Znění písm. j) by pak 
bylo: „Na zrušení pěstounské péče.“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
 
STŘ: Akceptováno. 

§ 16b Středočeský 

kraj 
Vydávání správního rozhodnutí o Souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bude 
náročným administrativním úkonem. Nelze předpokládat, že by mohl 

správní rozhodnutí OU ORP vydat ve lhůtě 8 dnů jak předpokládá 

navazující ust. § 64, kdy bude ve správním řízení účastníkem taktéž 

nezletilé dítě, tedy bude povinnost tomuto dítěti ustanovit opatrovníka 

a následně zjišťovat v rámci správního řízení názor dítěte. Jelikož se 

bude jednat o správní řízení, kdy je správní orgán povinen veškeré 

skutečnosti zjišťovat nanejvýš citlivě, lhůta 8 dnů je zcela nedostatečná 

a ze strany nadřízených orgánů by daná rozhodnutí mohla vést ke 

zrušení, kdy nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav. 

Předkladatel dostatečně nevysvětluje, z jakého důvodu by měla být 

OSPOD přiznána kompetence přezkoumat dvoustraně uzavřený 

smluvní vztah, jehož přezkum je standardně svěřen pouze soudu.  

 

Nesouhlasíme s odůvodněním vzniku úpravy tak, jak je uvedeno 

v důvodové zprávě: „vydáním souhlasu příslušného orgánu 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhovaná úprava vychází ze zásadního 

požadavku Ministerstva spravedlnosti na 

změnu a doplnění dosavadní zákonné úpravy, 

na kterém Ministerstvo spravedlnosti trvá. V 

případě vypuštění § 16b a související úpravy  
v § 64 by byl evidován rozpor s Ministerstvem 
spravedlnosti. 
 
Návrh nové úpravy povede k posílení právní 

jistota jak samotných dětí a jejich rodičů, tak 

i provozovatelů zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (ZDVOP) v případech, kdy 

je dítě do péče ZDVOP umístěna na základě 

smlouvy. Zároveň nedojde k žádnému 

navýšení administrativní zátěže obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností (OÚORP), 

neboť tyto jsou již na základě platné zákonné 

úpravy povinny vydávat ve lhůtě do 8 dnů 

vyjádření k důvodnosti umístění dítěte do 

ZDVOP na základě dohody. V roce 2018 bylo 

do péče ZDVOP na základě dohody umístěno 

1225 dětí. V průměru tak na jeden OÚORP 

(při započtení úřadů městských části a 
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sociálně-právní ochrany dětí podmíněno samotné trvání závazku ze 

smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc.“ Navrhovaná úprava fakticky 

zasahuje do smluvního vztahu tak, jak upravuje OZ. 

 

Navrhujeme proto vypuštění navrhované úpravy. 

městských obvodů) připadá posouzení cca 5 

žádostí za rok. 
 
Stávající úprava vydávání vyjádření k 

důvodnosti umístění dítěte do ZDVOP je 

nevyhovující a nedomyšlená (do zákona byla 

doplněna na základě poslaneckého návrhu). I 

v případě, že OÚORP vydá vyjádření, že 

umístění dítěte do ZDVOP je nedůvodné, je 

ZDVOP nadále povinen zajišťovat péči o dítě, 

pokud se s rodiči nedohodne na ukončení 

pobytu. Zároveň však provozovateli ZDVOP 

nevzniká na toto dítě nárok státní příspěvek 

od krajského úřadu, tj. nemá adekvátně 

pokryty náklady na pobyt dítěte. Vyjádření 

OÚORP k důvodnosti pobytu je 

nepřezkoumatelné nadřízeným orgánem, na 
základě § 156 správního řádu ho může změnit 

jen OÚORP, který vyjádření vydal. 
 
Z důvody povahy a nepřezkoumatelnosti 

vyjádření OÚORP jím nelze podmínit trvání 

smlouvy o poskytování ochrany a pomoci. 

Trvání závazku ze smlouvy je možné vázat 

výlučně na rozhodnutí OÚORP o vydání 

souhlasu v souladu s obecnou úpravou 

smluvního práva v § 1762 odst. 1 občanského 

zákoníku: „(1) Stanoví-li zákon, že je k 

účinnosti smlouvy třeba rozhodnutí určitého 

orgánu, je smlouva účinná tímto 

rozhodnutím“. 
 
Za účelem zjednodušení správního řízení o 

vydání souhlasu OÚORP je nově v § 64 

výslovně stanoveno, že 
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- účastníky řízení jsou pouze dítě a 

provozovatel ZDVOP 
- pokud není podána společná žádost 

oběma účastníky řízení, není třeba vyrozumět 

druhého účastníka řízení o zahájení řízení (viz 

§ 44 odst. 2 správního řádu), 
- před vydáním rozhodnutí není třeba 

dát účastníkům řízení možnost vyjádřit se k 

podkladům rozhodnutí, a to ani v případě, že 

žádost o vydání souhlasu s poskytováním 

ochrany a pomoci dítěti má být zamítnuta (viz 
§ 36 odst. 3 správního řádu). 
Žádost o vydání souhlasu bude podávána na 

předepsán tiskopise MPSV (bude doplněno do 

§ 60 odst. 1). Povinnou přílohou žádosti bude 

smlouva o poskytování ochrany a pomoci 

podle § 42a. 
 
Pokud bude mít žádost o vydání souhlasu 

všechny náležitosti a smlouva o poskytování 

ochrany a pomoci bude řádně odůvodněna v 

souladu se zákonem, jediným úkonem 

OÚORP ve správním řízení může být vydání 

rozhodnutí o žádosti. Navíc v případě 

vyhovění žádosti nemusí být součástí 

rozhodnutí odůvodnění (viz § 68 odst. 4 

správního řádu). 
 
 
Ke lhůtě 8 dnů pro vydání rozhodnutí o 

žádosti: 
 
Lhůta 8 dnů pro vydání rozhodnutí by v praxi 

neměla činit problémy s ohledem na stávájící 

úpravu a omezený okruh účastníků řízení. Již 

s účinností od 1. 6. 2007 platí, že OÚORP 
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příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte se 

musí do 8 dnů vyjádřit k důvodnosti umístění 

dítěte do péče ZDVOP na základě dohody. 

Praxe se tak musela s touto krátkou lhůtou 

vypořádat již dávno. Okruh podkladů 

nezbytných pro vydání vyjádření o důvodnosti 
umístění dítěte je přitom stejný jako okruh 

podkladů, který bude shromažďován pro 

účely rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu s 

poskytováním ochrany a pomoci.  
 
V zájmu právní jistoty dítěte, rodičů i ZDVOP 

je třeba důvody pro uzavření smlouvy podle § 

42a objektivně a kvalifikovaně posoudit co 

nejdříve, MPSV shodně s požadavkem 

Ministerstva spravedlnosti trvá na zachování 

lhůty 8 dnů pro vydání rozhodnutí. 
 
K otázce účasti dítěte v řízení: 
 
Pokud smlouvu o poskytování ochrany a 

pomoci ve ZDVOP uzavře samo dítě bez 

zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet 

tak, že je rovněž procesně způsobilé pro 

podání žádosti o vydání souhlasu a pro 

vystupování v řízení o vydání souhlasu před 

OÚORP, a to s ohledem na provázanost 

hmotněprávní úpravy svéprávnosti a procesní 

způsobilosti účastníka řízení podle § 29 odst. 1 

správního řádu. Naopak v případě, že smlouvu 

o poskytování ochrany a pomoci uzavřenou v 

zastoupení dítěte rodiče nebo jiné osoby 

odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném 

řízení o vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 

1 správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 
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samostatnými účastníky správního řízení, 

nehrozí mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro 

který by nemohli dítě v řízení zastoupit podle 

§ 892 odst. 3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) 

správního řádu. V řízení o vydání souhlasu tak 

zásadně nebude založen důvod pro jmenování 

tzv. kolizního opatrovníka dítěti. 
 
SČ:  
Trváme na připomínce. 
Rozumíme požadavku Ministerstva 

spravedlnosti, nicméně je z podivem, proč je 

obdobný stav  dobrovolného vstupu na žádost 

(uzavření dohody) akceptovám například u dětí 

umísťovaných do DOZP (sociální sloužba) či DC 

(dětský domov pro děti do 3 let věku). Nastává 

disproporce při posuzování ohroženosti dítěte 

(viz § 6 ZSPOD). ZDVOP se tímto otevírá jako 

zařízení sociální služby přičemž je OSPOD 

vtažen do posuzování ohroženosti  dítěte 

(důvodnosti pobytu) v zásadě pouze pro účely 

poskytování státního příspěvku. 
§ 21 odst. 4 

písm. b) 
Středočeský 

kraj 
Navrhujeme namísto vypuštění celého ustanovení nahrazení stávajícího 

textu: „informaci o státním občanství dítěte.“ Jedná se o důležitý údaj pro 

zprostředkování náhradní rodinné péče. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Pro zprostředkování není důležitý doklad, ale 

samotná informace, která bude obsažena ve 

spisové dokumentaci na základě nutnosti ověření 

dle § 20 odst. 1 ZSPOD. Doklad založený ve 

spisové dokumentaci se stává nadbytečným. 

Místo pobytu pro stanovení místní příslušnosti 

bude ověřováno z předložených dokladů, jejichž 

kopie nebude součástí spisové dokumentace, 

nebo z výpisu ze základních registrů. 
Požadované informace o státní příslušnosti a 

místě pobytu dítěte budou doplněny do náležitostí 

spisové dokumentace o dítěti podle § 21 odst. 4 

písm. a). 
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Ustanovení § 21 odst. 4 písm. a) bude nově znít: 
„a) osobní údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě 

jména, příjmení, datum narození, státní 

příslušnost a místo trvalého pobytu nebo místo 

pobytu na území České republiky podle druhu 

pobytu cizince1a), 
1a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky a o změně některých 

zákonů. 
 
STŘ: Akceptováno. 
 

§ 21 odst. 4 

písm. e) 
Středočeský 

kraj 
S ohledem na odůvodnění změny navrhovatelem navrhujeme pro sjednocení 

praxe úpravu stávajícího znění vyžadovaného dokumentu, neboť se jedná se 

o důležitou informaci pro zprostředkování náhradní rodinné péče dítěti.  
 
Navrhujeme změnit text takto: „zprávu pediatra o zdravotním stavu a vývoji 

dítěte“. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Bude doplněno, že spisová dokumentace bude 

vedle IPOD obsahovat i zprávu o aktuálním 

vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, která 

obsahuje i údaje o zdravotním stavu a vývoji 

dítěte. 
 
STŘ: Akceptováno. 
 

§ 21 odst. 5 

písm. b) 
Středočeský 

kraj 
Dle ustanovení § 20 odst. 1 ZSPOD se „Osvojení nebo pěstounská péče v 

České republice a osvojení dětí z ciziny do České republiky se zprostředkuje 

jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě 

do pěstounské péče (dále jen „žadatel“). Žádost občana České republiky nebo 

cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného 

předpisu Evropské unie nebo která má na území České republiky povolen 
trvalý pobyt anebo který podle zvláštního právního předpisu upravujícího 

pobyt cizinců na území České republiky přechodně pobývá na území České 

republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů, se podává u obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností.“ S ohledem na toto ustanovení je třeba mít ve 

spisové dokumentaci žadatele příslušný doklad toto prokazující. Vypuštěním 

§ 21 odst. 5 písm. b) ze ZSPOD by tento doklad nebyl součástí spisové 

dokumentace o žadateli. Dotčené orgány by neměly k dispozici požadovaný 

údaj pro podání žádosti. 
Navrhujeme ponechání současného ustanovení. 

Akceptováno jinak. 
Pro zprostředkování není důležitý doklad, ale 

samotná informace, která bude obsažena ve 

spisové dokumentaci na základě nutnosti ověření 

dle § 20 odst. 1 ZSPOD. Doklad založený ve 

spisové dokumentaci se stává nadbytečným. 

Místo pobytu pro stanovení místní příslušnosti 

bude ověřováno z předložených dokladů, jejichž 

kopie nebude součástí spisové dokumentace, 

nebo z výpisu ze základních registrů. 
Požadované informace o státní příslušnosti a 

místě pobytu dítěte budou doplněny do 

náležitostí spisové dokumentace o dítěti podle 

§ 21 odst. 4 písm. a). 
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Zásadní připomínka 

Ustanovení § 21 odst. 4 písm. a) bude nově 

znít: 
„a) osobní údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě 

jména, příjmení, datum narození, státní 

příslušnost a místo trvalého pobytu nebo místo 

pobytu na území České republiky podle druhu 

pobytu cizince1a), 
1a) 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů 
 
STŘ: Akceptováno. 

§ 21 odst. 5 

písm. h) 
Středočeský 

kraj 
Praxe jednoznačně ukazuje, že je v zájmu dítěte, kterému je zprostředkována 

náhradní rodinná péče, aby prostředí, do kterého přichází, bylo pozitivní a 

přijímající zejména v osobě žadatele stejně tak jeho manžela, partnera či 

druha, neboť se tito současně bezprostředně podílejí na péči a výchově dítěte. 

V této souvislosti považujeme za důležité, aby se odborné přípravy fyzických 

osob k přijetí dítěte do rodiny účastnil rovněž manžel, registrovaný partner či 

druh žadatele o NRP. 
 
Navrhujeme taxativní výčet obsahu spisové dokumentace doplnit o písemný 

souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny i o 

manžela, registrovaného partnera či druha žadatele. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
STŘ: Vypořádáno. 
 
Zákon ukládá povinnost účastnit se odborných 

příprav  pouze žadateli nikoli manžela, partnera 

či druha. 
Praxe z metodického vedení MPSV vyplyvá, že 

kraj není oprávněn po těchto osobách vyžadovat 

účast na odborných přípravách neboť to 

výslovně zákon těmto osobám neukládá. 
 

§ 42a + 

Vyhláška 

473/2012 

Středočeský 

kraj 
Smlouva o poskytnutí ochrany a pomoci není uvedena v příloze č. 3 

Standardu č. 9, kritéria 9b, 9c, kde se uvádí pojem dohoda o svěření dítěte do 

péče zařízení.  
 
Navrhujeme toto upravit a zaměnit slovo „dohoda“ za slovo „Smlouva“. 
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Pro případ schválení zákona se předpokládá 

novelizace prováděcí vyhlášky, k čemuž 

proběhne připomínkové řízení. 
 
STŘ: Akceptováno. 

§  42 odst. 3 

+   
§ 42a odst. 

4 

Středočeský 

kraj 
„ZDVOP poskytuje ochranu dítěti nejdéle po dobu 1 roku bez ohledu na to, 

je-li poskytována ochrana na základě smlouvy nebo na základě soudního 

rozhodnutí…“ Pokud je dítě umístěno na základě soudního rozhodnutí, pak 

o době trvání umístění rozhoduje soud, který zvažuje, zda důvody umístění 

trvají, či nikoli. Takto formulované ustanovení nedává odpověď na to, co 

Akceptováno. 
Na základě vypořádání připomínek byla navržena 

varianta 6 měsíců. 
 
STŘ: Akceptováno. 
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bude se soudním rozhodnutím po uplynutí doby 1 roku od umístění dítěte 

(ÚV se nařizuje nejdéle na dobu 3 let, kdy soud zkoumá znovu důvody trvání 

ÚV). 
 
 „Smlouvu o poskytování ochrany a pomoci lze uzavřít nejvýše na dobu 3 

měsíců po sobě jdoucích, její trvání lze prodloužit nejvýše o další 3 měsíce 

se souhlasem ORP.“ Toto ustanovení přímo vylučuje odstavec předchozí o 

době pobytu dítěte ve ZDVOP po dobu 1 roku. 
 
Navrhujeme sjednocení maximální doby pobytu dítěte. 
 
Zásadní připomínka 

§ 42 odst. 4 Středočeský 

kraj 
Nesouhlasíme se zněním § 42 odst. 4, kde se pod pojmem „…některými 

službami se rozumí stříhání vlasů, holení  
a pedikúra“. Zmatečně se využívá pojmu služba, a přitom je možné tuto část 

věty zahrnout pod novelizovaný § 42 odst. 2 písmeno d), kde se uvádí, že se 

nezletilému dítěti zajišťuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu.   
 
Navrhujeme změnu znění § 42 odst. 4 a vypuštění věty: „…některými 

službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra“. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Ustanovení je formulováno shodně s platným 

zněním ust. § 48 odst. 3 zákona o sociálních 

službách, které je zachováno i 

v předběžnémnávrhu souběžně projednávané 

novely. Obě ustanovení řeší rozsah zaopatření 

dětí v pobytové službě, nahrazující prostředí 

domácí. Obě ustanovení musí být formulována ve 

vzájemném souladu, aby nedocházelo 

k odlišnému rozsahu zaopatření v různých 

pobytových službách v gesci MPSV. Ustanovení 

bude příapdně upraveno v návaznosti na výsledek 

MPŘ k novele zákona o sociálních službách.  
 
STŘ: Akceptováno. 
 

§ 42 Středočeský 

kraj 
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby Smlouvu o poskytnutí ochrany a pomoci 

nezletilému dítěti mohli uzavírat osoby odpovědné za výchovu (pěstouni – 
osoby pečující, či osoby v evidenci), neboť dle našeho názoru umístění dítěte 

do pěstounské péče, či jiné obdobné péče může být zajištěno nikoliv ZDVOP, 

ale další osobou v evidenci, která dočasně převezme dítě, abychom striktně 

dostáli ustanovení § 9a odst. 2 a subsidiárnímu opatření, které bude zajištěno 

vždy spíše v rodinném prostředí, byť v náhradním rodinném prostředí, než v 

kolektivním zařízení. Povinností doprovázejícího subjektu je poskytnou 

Neakceptováno, Vysvětleno 
Navrhované ustanovení pouze navazuje na 

obecnou normu § 9 odst. 1, podle níž „Rodič nebo 

jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo 

při výkonu svých práv a povinností požádat o 

pomoc … pověřené osoby; tyto … pověřené 

osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc 

povinny poskytnout“. Rovněž na dalších místech 
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osobě pečující a osobě v evidenci i krizovou pomoc při umístění dítě v 

respitním krátkodobém či dlouhodobém pobytu. Tuto činnost stát dotuje 

státním příspěvkem na výkon pěstounské péče.  
 
Navrhujeme, znění odst. 2 takto: 
„Není-li dítě podle § 15, jemuž má být ochrana a pomoc v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc poskytována, způsobilé k uzavření smlouvy o 

poskytování ochrany a pomoci a není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči 

tomuto dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu nebo 

poručník nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte vyjma osoby pečující 

a osoby v evidenci, zastupuje dítě při uzavírání smlouvy o ochraně a pomoci 

obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 17 písm. b) zákona. 
 
Zásadní připomínka 

zákona se výslovně deklaruje rozsah práv popř. 

povinností rodičů i jiných osob odpovědných za 

výchovu jako jednotný (§ 11 odst. 5, § 12 odst. 3, 

§ 53 odst. 2, §§ 55 odst. 5). Muselo by být 

novelizováno ust. § 9 odst. 1 a v jeho rámci by z 

nároku na pomoc musely být nesystémově a dle 

našeho názoru diskriminačně vyloučeny jiné 

osoby odpovědné za výchovu. Z hlediska rozsahu 
nároku na poskytnutí pomoci a ochrany by však 

nemělo být rozlišováno postavení osob. Ve všech 

případech umístění dítěte navíc musí být vždy 

dána závažná krizová nepříznivá sociální situace 

dítěte, což znamená, že děti v péči jiných osob 
odpovědných za výchovu by z rozsahu 

poskytování pomoci a ochrany ve ZDVOP byly 

vyloučeny pouze na základě formálního znaku, 

byť v totožné krizové nepříznivé sociální situaci. 

Kontrolní mechanismy na úrovni ZDVOP, 

souhlasu ORP s umístěním, jakož i striktní časové 

omezení smluvních pobytů poskytuje dostatečné 

záruky před nedůvodným umísťováním dětí v 

péči kolektivního typu ve ZDVOP. 
ROZPOR 
STŘ: Trváme na připomínce 
 

§ 42 Středočeský 

kraj 
Zásadně nesouhlasíme s vyloučením OSPOD jako subjektu, který je 

oprávněn umisťovat dítě do ZDVOP. Způsobilo by to nemožnost umístit dítě 

okamžitě do zařízení při výkonu pohotovostí v urgentních situacích, kdy je 

dítě v krizi. V současné době je OSPOD oprávněn v případě akutního 

ohrožení zdraví a života dítěte podat návrh na předběžné opatření, kdy je 

soudu následně dána lhůta 24 hodin pro jeho vydání. V praxi je tato lhůta ze 

strany soudu často využívána v maximální míře, kdy dojde k situaci, že je 

dítě akutně bez jakékoli péče. Pokud by OSPOD byla vzata možnost, kdy 

může dítě do ZDVOP umístit s povinností podat návrh k soudu na PO dle 

ustanovení § 452 ZZŘS., tak jak je tomu nyní, dítě by se stalo pod dohledem 

Vysvětleno 
Na úpravě § 15 se nic nemění. Nemůže-li dítě 

zastpoupit žádný z rodičů, jedná ORP jako 

veřejný poručník, což návrh výslovně upravuje. 
ROZPOR 
STŘ: Trváme na připomínce 
 
Zákon nespecifikuje situace, kdy lze rodič 

nemůže zastoupit dítě přesto, že má zachovánou 

rodičovskou odpovědnost. V praxi může 

docházet k nejednoznačnému výkladu při 
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státu fakticky přímo ohroženým, bez toho aniž by stát garantoval zajištění 

jeho bezpečí, jak mu ukládají i mezinárodní předpisy. 
Navrhujeme zachování stávajícího ustanovení § 42 odst. 2 písm. b). 
 
Zásadní připomínka 

odkazu pouze na § 15 ZSPOD. Trváme na 

zachování oprávnění OSPOD umístit dítě do 

ZDVOP na dobu 24 hod. v souladu 
s ustanovením § 42 odst. 6. 

§ 42a odst. 

3 
Středočeský 

kraj 
Nesouhlasíme s tím, aby se o umístění dítěte ve ZDVOP vedlo správní řízení 

a nebyla přitom zohledněna krizová situace dítěte. Pro OSPOD bude vedení 

správního řízení zbytečnou zátěží (viz připomínka k § 16b). 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno Vysvětleno. 
Viz § 16b. 
ROZPOR 
STŘ: Trváme na připomínce. 

§ 42a odst. 

4 
Středočeský 

kraj 
Dle důvodové zprávy bude moci OU ORP ve svém rozhodnutí uvést 

konkrétní časové vymezení pobytu dítěte. Bude se však v takovém případě 

jednat o předjímání situace, kdy není jasné, jak bude řešeno v případě, když 

dojde k podstatné změně tak, že se situace například zhorší a dítě se nebude 

moci vrátit zpět do rodiny. Lze pochybovat o tom, že bude mít správní orgán 

dostatečné důkazy pro správní uvážení, kdy vyhodnotí jasně předpokládanou 

dobu pobytu dítěte v zařízení. Důvodová zpráva popisuje ustanovení 

poněkud jinak, než je následně v paragrafovém znění, kde tato možnost 

zkrácení doby není jasně uvedena.  
 
Poukazujeme na rozpor textu důvodové zprávy a znění ustanovení § 42a odst. 

4. 
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Důvodová zpráva bude upravena. 
 
STŘ: Akceptováno. 

§ 42a odst. 

5 
Středočeský 

kraj 
Paragraf 42a odst. 5 hovoří o situaci zamítnutí žádosti o vydání souhlasu a 

dále tvrdí: „…závazek ze smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti v 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zanikne v den následující po 

dni oznámení rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností osobě 

provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“  
 
Není zcela jasné, jak bude vypadat situace, kdy nebude souhlas vydán a 

zároveň např. osoby odpovědné za výchovu odmítnou dítě převzít. V takové 

chvíli se dítě ocitne bez přiměřené péče a ohroženo na životě a zdraví (viz 

připomínka k ustanovení § 16b). 
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není zřejmé, co konkrétně a jak přip. místo 

požaduje v textu návrhu změnit nebo vypustit. 
Dítě, které se ocitne v situaci popsané v ust. § 924 

OZ, § 452 ZŘS a v § 16 tohoto zákona splňuje 

podmínky pro to, aby OSPOD realizoval svou 

povinnost podat soudu návrh na předběžnou 

úpravu poměrů. 
 
STŘ: Vysvětlení akceptováno 
Dle vysvětlení však ztrácí smysl vydávání 

souhlasu ve správním řízení, jestliže v takových 
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případech dojde k podání návrhu na vydání PO 

dle § 452 ZŘS. 
§ 42a odst. 

3 
Středočeský 

kraj 
Slovní spojení „po dobu řízení“ evokuje vedení správního řízení o žádosti a 

ve spojení § 42a odst. 5 se může jevit, že se rozhoduje ve správním řízení.  
 
Navrhujeme vyjasnění tohoto pojmosloví a jeho případnou změnu v 

navrhovaném ustanovení. 
Zdůrazňujeme, že vedení správního řízení je zdlouhavou a administrativně 

náročnou činností, která nebude zohledňovat situaci dítěte v krizi a jeho 

rychlé umístění. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Jde o správní řízení.  
 
STŘ: Vysvětlení akceptováno 

§ 42aa 

odst. 2 
písm. b) 

Středočeský 

kraj 
Ohledně oprávnění a povinností ředitele je nutné zachovat oprávnění ředitele 

nařídit vyšetření dítěte, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové 

látky, či posuzovat, zda netrpí infekčním onemocněním. ZDVOP má 

odpovědnost za dítě umístěné v zařízení, neboť je to ubytovací zařízení 

kolektivního povahy. Tedy požadujeme zachovat současně platné ustanovení  
§ 42a odst. 3 bod 6). 
Požadujeme doplnit, že je oprávněním ředitele nařídit vyšetření dítěte, zda 

netrpí závažným infekčním onemocněním.   
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno 
Předmětené ustanovení je doslovným přepisem 

ust. § 48 odst. 4. Tyto předpisy musí být 

textovány stejně, aby nedocházelo 

k nedůvodným rozdílům mezi jednotlivými 

resortními předpisy. 
ROZPOR 
STŘ: Vysvětlení akceptováno 
Trváme na připomínce 
 
Ve vysvětlení s odkazem na sjednocení definice 

dle ZSS není akceptováno specifikum zařízení 

sociálně-právní ochrany, které není sociální 

službou, a práva a povinnosti ředitele zařízení je 

nezbytné stanovit v odlišném rozsahu s ohledem 

na cílovou skupinu ohrožených dětí. Pokud 

MPSV trvá na pojmovém sjednocení pak ať je 

přízpůsoben obsah ZSS potřebám ZSPOD. 
 
ZDVOP je specifickým zařízením sociálně-
právní ochrany zasluhujícím si specifický přístup 

k potřebám ohrožených dětí.  
Nechť se tedy ve stejné „logice“ ZSS přizpůsobí 

ZSPOD 
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§ 42aa 

odst. b) 
bod 3 

Středočeský 

kraj 
Ustanovení obsahuje informaci o oprávnění ředitele být přítomen u otevření 

listovní nebo balíkové zásilky dítětem. Z dikce ustanovení to znamená, že 

ředitel může být přítomen u každé listovní zásilky, či balíkové zásilky 

každého dítěte v zařízení.  
 
Požadujeme, aby bylo zachováno současné ustanovení § 42a odst. 3 písm. a) 

bod 2, která specifikuje konkrétní případy, kdy ředitel je přítomen otevření 

listovní zásilky, resp. balíkové zásilky dítěte umístěného ve ZDVOP. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno 
Předmětené ustanovení je doslovným přepisem 

ust. § 48 odst. 4. Tyto předpisy musí být 

textovány stejně, aby nedocházelo 

k nedůvodným rozdílům mezi jednotlivými 

resortními předpisy. 
ROZPOR 
STŘ: Trváme na připomínce 
 
ZDVOP je specifickým zařízením sociálně-
právní ochrany zasluhujícím si specifický přístup 

k potřebám ohrožených dětí.  
Nechť se tedy ve stejné „logice“ ZSS přizpůsobí 

ZSPOD. 
§ 42aa 

odst. 2 
písm. c) 

bod 2 

Středočeský 

kraj 
Ustanovení u povinností ředitele zařízení požaduje: …dát příslušnému soudu 

podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, …“  
V současně platné zákonné úpravě se vztahuje tato povinnost na umístění 

dítěte, kterému nebyla nařízena ústavní výchova, ale je v zařízení z 

rozhodnutí soudu.  
 
Navrhujeme ponechat současnou platnou právní úpravu, pro všechny děti, 

které budou z rozhodnutí soudu umístěné v zařízení a soud ve svém 

rozhodnutí nenařídí ústavní výchovu do ZDVOP. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno 
S připomínkovým místem není věcně žádný 

rozpor, navrhovaná úprava cílí přesně k tomu, co 
Středočeský kraj požaduje. Tj. ředitel ZDVOP 

bude, stejně jako dnes, povinen dát soudu podnět 

ke zrušení rozhodnutí, kterým bylo dítě umístěno 

do péče ZDVOP, pokud pominuly důvody 

soudního rozhodnutí. 
Není třeba se obávat jakékoliv změny 

dosavadního stavu. 
 
Předmětné ustanovení je doslovným přepisem 

analogického ust. § 48 odst. 4 v zákoně č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon č. 

359/1999 Sb. a zákon o sociálních službách 

musí být textovány stejně, aby nedocházelo 

k nedůvodným rozdílům mezi jednotlivými 

resortními předpisy upravujícími poskytování 

pobytových služeb dětem na základě rozhodnutí 

soudu.STŘ: Vysvětlení akceptováno. 
 
viz vyjádření k bodu 18 
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§ 42aa 

odst. 2 
písm. c) 

bod 4 

Středočeský 

kraj 
V novelizovaném ustanovení není zahrnuto dítě jako subjekt, se kterým se 

projednávají opatření zásadní důležitosti.  
 
Navrhujeme ponechat stávající platnou úpravu § 42 odst. 3 písm. b) bod 6. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno 
Neakceptováno, vysvětleno 
S připomínkovým místem není věcně žádný 

rozpor. 
Povinnost ZDVOP zjišťovat a zohledňovat 

názory a přání dítěte vyplývá již z úpravy 

základních zásad sociálně-právní ochrany v § 8 

odst. 2. 
Dále vyplývá ze závazné úpravy standardů 

kvality v příloze č. 3 k prováděcí vyhlášce č. 

473/2012 Sb. – viz kritérium 2a: „ZDVOP vždy 

zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu“, a 

kritérium 4a: „ZDVOP informuje dítě, jeho 

rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte 

a další osoby příbuzné nebo blízké 

srozumitelným způsobem o poskytování 

sociálně-právní ochrany ze strany ZDVOP, 

zejména o průběhu pobytu dítěte v zařízení, 

právech a povinnostech umístěných dětí, 

zaměstnanců a ředitele ZDVOP.“ 
 
Předmětné ustanovení je doslovným přepisem 

analogického ust. § 48 odst. 4 v zákoně č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon č. 

359/1999 Sb. a zákon o sociálních službách musí 

být textovány stejně, aby nedocházelo k 

nedůvodným rozdílům mezi jednotlivými 

resortními předpisy upravujícími poskytování 

pobytových služeb dětem na základě rozhodnutí 

soudu. 
STŘ: Vypořádáno. 
 
viz vyjádření k bodu 18 

§ 42aa 

odst. 2 
písm. c) 

Středočeský 

kraj 
Z důvodu právní jistoty dítěte a osob, které mají zájem převzít dítě do 

náhradní rodinné péče, považujeme ošetřit situace obstruující předání dítěte 

dle vykonatelného rozhodnutí. 

Neakceptováno, vysvětleno 
Předmětné ustanovení je doslovným přepisem 

analogického ust. § 48 odst. 4 v zákoně č. 
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Navrhujeme ponechat platné ustanovení § 42a odst. 3 písm. b) bod 2: „Ředitel 

zařízení je povinen předat dítě podle rozhodnutí příslušného orgánu do péče 

budoucího osvojitele nebo pěstouna.“ a k tomu připojit i přestupkovou 

odpovědnost, pokud by tak ředitel neučinil. 
 
Zásadní připomínka 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon č. 

359/1999 Sb. a zákon o sociálních službách musí 

být textovány stejně, aby nedocházelo 

k nedůvodným rozdílům mezi jednotlivými 

resortními předpisy upravujícími poskytování 

pobytových služeb dětem na základě rozhodnutí 

soudu. 
 
Není třeba v zákoně výslovně stanovit 

povinnost ředitele ZDVOP respektovat 

vykonatelné rozhodnutí soudu o svěření dítěte 

do péče před osvojením nebo do 

předpěstounské péče. Pokud tak nečinil, 

dopouštěl by se maření výkonu rozhodnutí 

soudu a hrozil by mu postih ze strany soudu 
v rámci úpravy výkonu rozhodnutí podle § 

500 a násl. z.ř.s. 
 
Na základě připomínky však bude zachována 

úprava přestupku ředitele ZDVOP v § 59e 

odst. 1 písm. b), kterého se dopustí tím, že 

nepředá dítě do péče budoucího osvojitele 

nebo pěstouna podle rozhodnutí příslušného 

orgánu. 
 
STŘ: Vypořádáno 
 
viz vyjádření k bodu 18 

§ 42aa 

odst. 2 
Středočeský 

kraj 
Navrhujeme zachovat současně platný § 42a odst. 3 písm. b) bod 4, tj. 

oprávnění ředitele podat podnět soudu k úpravě styku rodičů nebo jiných 

osob s dítětem ve ZDVOP, a dopl nit o povinnost ředitele zařízení informovat 

o podání podnětu příslušný OSPOD dítěte. Vycházíme faktu, že OSPOD je 

manažer celého případu a měl by být o celé věci informován. 
Navrhujeme upravit shodnou povinnost řediteli zařízení informovat OSPOD 
i u podání podnětu na zrušení ÚV dle §42aa odst. 2 písm. c) bod 2. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
Předmětné ustanovení je doslovným přepisem 

analogického ust. § 48 odst. 4 v zákoně č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon č. 

359/1999 Sb. a zákon o sociálních službách musí 

být textovány stejně, aby nedocházelo 

k nedůvodným rozdílům mezi jednotlivými 

resortními předpisy upravujícími poskytování 
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Zásadní připomínka pobytových služeb dětem na základě rozhodnutí 

soudu. 
 
Současná úprava je nadbytečná a příliš 

kazuistická. Na základě § 474 odst. 2 zákona 

o zvláštních řízeních soudních platí, že podnět 

soudu ve věci péče o nezletilého může učinit 

kterákoliv fyzická a právnická osoba. Čili 

ředitel ZDVOP je nepochybně oprávněn 
podat soudu jak podnět k úpravě styku dítěte 

s rodiči nebo jinými osobami, tak i podnět 

v jakékoliv jiné věci týkající se dítěte 

pobývajícího ve ZDVOP na základě 

rozhodnutí soudu. 
STŘ: Vypořádáno 
 
viz vyjádření k bodu 18 

§ 42ab 

odst. 3 + 
vyhláška 

473/2012 

Středočeský 

kraj 
Ustanovení stanovuje, že nelze zřídit a provozovat ZDVOP v budově 

zdravotnického či školského zařízení nebo v jednom takovém areálu společně 

s takovým ústavním zařízením. Toto ustanovení je však v rozporu s Přílohou 

č. 3 vyhlášky č. 473/2012 standardem č. 3, kritériem 3c.  
 
Navrhujeme tedy toto ustanovení zrušit, resp. vypustit kritérium 3c Standardů 

kvality přílohy č. 3 vyhlášky. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Podmínka zákazu zřizování ZDVOP při 

zdravotnickém nebo školském zařízení se bude 

vztahovat pouze na ZDVOP zřízená po účinnosti 

této novely. 
 
Stejně tak i kritérium 3c v příloze č. 3 

k prováděcí vyhlášce č. 473/2012 Sb. se bude 

vztahovat pouze na stávající ZDVOP, nikoliv na 

nově zřízená. 
STŘ: Rozumíme vysvětlení, nicméně KÚSK 

svou připomínkou mířil právě do jednotnosti 

k přístupu v podmínkách zřizování a provozování 

ZDVOP. Rozumíme potřebě oddělení obou 

institucí, neboť v praxi se ukazuje jako 
problematické oddělení nejen technického 

charakteru, ale především personálního a 

finančního. 
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§ 42f Středočeský 

kraj 
V navrhované úpravě bude v případě, kdy se rodiče nebo osoby odpovědné 

za výchovu nedohodnou na částce, nebo v případě rozhodnutí soudu, 

rozhodovat o výši úhrady rozhodnutím OU ORP. Bude se jednat o 

administrativní zatížení. V důvodové zprávě se uvádí, že tyto případy budou 

ojedinělé, s čímž nesouhlasíme. Navrhované opatření pak bude navíc 

znamenat administrativní zátěž i pro krajské úřady, jako odvolací orgány, 

kterým není poskytována dotace na výkon SPOD.  
 
Navrhujeme proto ponechání této pravomoci ředitelům zařízení, kteří mají s 

uváděným již praktické zkušenosti a dokáží ve správním řízení kvalifikovaně 

danou částku vypočítat, oproti OU ORP. Námitka možné podjatosti se jeví 

jako neopodstatněná, kdy i v jiných zařízeních je ředitel zařízení ten, kdo o 

úhradě potřeb rozhoduje a námitka podjatosti není v těchto případech 

argumentem. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Ředitel zařízení z důvodu systémové podjatosti 

jako zaměstnanec zařízení popř. statutární orgán 

nemůže vydávat exekučně vykonatelné tituly ve 
své vlastní záležitosti (ve věci příjmů zařízení). 

Návrh předpokládá primárně smluvní ujednání o 

úhradě ve všech případech, tedy i tehdy, kdy se 

dítě do zařízení umísťuje jinak než na základě 

smlouvy s osobou, která má současně úhradovou 

povinnost (typicky na základě rozhodnutí soudu). 

Úprava rozhodování o úhradě je navrhována 

pouze pro případy, kdy se strany o úhradě 

nedohodnou – pak je ovšem nemyslitelné, aby 

autoritativně o úhradě rozhodla jedna ze stran. 

V případě nedohody mezi zařízením a osobou 

povinnou hradit úhradu může o věci rozhodnout 

jen třetí – nezávislá strana.  
Ustanovení § 42f bude z návrhu zákona 

vypuštěno bez náhrady, tj. nebude založena 

rozhodovací pravomoc OÚ ORP ani ředitele 

ZDVOP, a uplatňování nároku provozovatele 

ZDVOP na úhradu nákladů se bude řídit obecnou 

soukromoprávní úpravou (možnost žaloby 

v civilním sporném řízení). 
 
STŘ: Akceptováno. 
 

§ 47b odst. 

5 
Středočeský 

kraj 
Navrhujeme doplnit ustanovení o povinnost vypracovat záznam ze setkání o 

osobním styku s osobou pečující nebo osobou v evidenci a s dětmi svěřenými 

do její péče, která bude součástí spisové dokumentace pověřené osoby a 

sloužit jako jeden z podkladů k vypracování zprávy jednou za 6 měsíců, aby 

bylo jasné, zda se klíčový pracovník pověřené osoby skutečně setkal s dětmi 

v PP a s pěstouny. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak 
Je věcí úpravy standardů kvality v prováděcí 

vyhlášce č. 473/2012 Sb.  
Úprava prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb. 

bude doplněna v souladu s uplatněnou 

připomínkou Středočeského kraje.STŘ: 

Akceptováno 
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Jedná se o dokument zásadního významu 

sloužícího ve svém důsledku k ochraně 

ohroženého dítěte (viz praxe případ nezl. 

Valerie) 
  

§ 47b odst. 

3 
Středočeský 

kraj 
Navrhujeme, aby u odstavce bylo změněno znění věty (3) takto: 
 
 „Dohoda o výkonu pěstounské péče nebo rozhodnutí příslušného obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností musí být v souladu s rozhodnutím soudu 

o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s 

individuálním plánem ochrany dítěte, pokud byl zpracován.“ na větu: 

„Dohoda o výkonu pěstounské péče nebo rozhodnutí příslušného obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností musí být v souladu s rozhodnutím soudu 

o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s 

individuálním plánem ochrany dítěte, který vypracovává místně příslušný 

OSPOD.“  
 
Původní znění věty je zavádějící a může být vyloženo v rozporu s § 10 odst. 

5, tj. tak, že IPOD nemusí být vypracován. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Budou vypuštěna slova „pokud byl vypracován“. 
 
STŘ: Akceptováno. 

§ 49 odst. 7 Středočeský 

kraj 
Navrhujeme doplnit do ustanovení, že krajský úřad může rozhodnout i o 

odnětí pověření v případě, že se zařízení sociálně-právní ochrany stane 

nadbytečným a kraj kapacitu nevyužívá. Rozhodování bude zahájeno z moci 

úřední.   
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
 
STŘ: Akceptováno. 

§ 50 odst. 1 Středočeský 

kraj 
Požadujeme doplnit do ustanovení větu: „Orgán sociálně-právní ochrany, 

který vydal pověření, rozhodne o odnětí pověření, pokud pověřená osoba 

neodstranila nedostatky zjištěné při kontrole výkonu sociálně-právní ochrany 

provedené orgánem sociálně-právní ochrany, který vydal pověření.“ 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Nesplnění opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných při kontrole bude nově možné 

postihovat jako přestupek pověřené osoby podle 

§ 59f odst. 1 písm. q). Půjde-li o zvlášť závažné 

porušení povinností, bude pak založen důvod pro 

odnětí pověření podle § 50 odst. 2 písm. b). 
 
STŘ: Akceptováno vysvětlení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

135 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

§50b a 

násl. 
Středočeský 

kraj 
V novelizovaném ustanovení je opomenuto dítě, které bylo svěřeno do 

poručenské péče s osobní péčí poručníka. Navrhujeme doplnit § 50b odst. 1 

písm. a) takto:  
  
„a) byla do dne nabytí zletilosti nebo do dne nabytí plné svéprávnost svěřena 

do pěstounské péče podle § 47a odst. 1, poručenské péče s osobní péčí 

poručníka nebo jí byla nařízena ústavní výchova podle občanského zákoníku 

(dále jen „náhradní péče“) a tato náhradní péče trvala nepřetržitě,“ 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Svěření do pěstounské péče podle § 47a odst. 1 
zahrnuje rovněž osobní péči poručníka, neboť 

osobně pečující poručník je ve smyslu § 4a 

považován za osobu pečující. 
 
STŘ: Akceptováno vysvětlení. 

§ 50c odst. 

1 - 4 
Středočeský 

kraj 
Z ustanovení není jasné, kdo tento plán bude vypracovávat. Ustanovení § 50c 

odst. 4 uvádí: „ Je-li takto individuální plán vypracováván před dosažením 

plné svéprávnosti oprávněné osoby, poskytuje součinnost při jeho 

vypracování také orgán sociálně-právní ochrany dětí, který oprávněnou 

osobu vede v evidenci podle § 54.“ z čehož vyplývá, že OSPOD je pouze 

přizván, ale individuální plán vypracovává v rámci obce s rozšířenou 

působností někdo jiný.  
 
Z navrhované úpravy vyplývá, že se na plánu před dosažením zletilosti podílí 

OSPOD, jakožto koordinátor případu. Součinnost OSPOD vnímáme jako 

důležitou a potřebnou. Považujeme za účelné, aby tato součinnost byla 

například již minimálně 6 měsíců před zletilostí, aby byla provázána příprava 

na zletilost s tímto nárokem na zaopatřovací příspěvek. 
 
Navrhujeme doplnění § 50c odst. 1 takto:  
(1) Individuální plán mladého dospělého vypracovává sociální pracovník 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností za součinnosti oprávněné 

osoby, orgánů územního samosprávného celku, krajské pobočky Úřadu 

práce, popřípadě za součinnosti osoby, která byla vůči oprávněné osobě 

osobou pečující, nebo poskytovatele služeb v zařízení pro výkon ústavní 

výchovy, kteří o oprávněnou osobu pečovali do dne vzniku nároku na 

zaopatřovací příspěvek.“   
 
Poznámka k § 50c odst. 1:  

Akceptováno. 
 
STŘ: Akceptováno. 
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Aktuální návrh rekodifikace zákona č. 108/2006 Sb.Mgr se nově objevují i 

pověřené obecní úřady, které jsou blíže rodinám, přičemž by mohly 

vypracovávat Individuální plány mladého dospělého. 
 
Zásadní připomínka 

Část 

devátá,  
§ 55 odst. 4 

Středočeský 

kraj 
Slovní spojení: „uchovává se mimo spis“ navrhujeme zaměnit za „uchovává 

se v podkladu pro zpracování spisové dokumentace“. Odkazujeme se tak na 

fakt, že OSPOD postupuje v této věci při zpracování spisové dokumentace 

dle Směrnice MPSV o spisové dokumentaci čl. 8 odst. 1-6. S tím souvisí i 

vyloučení věty z navrhovaného ustanovení: „Předložení těchto písemností 

jiným orgánům veřejné moci podle jiného zákona tím není dotčeno.“ 

Navrhujeme za tuto větu doplnit subjekty, kterým je tento podklad 

předkládán a to tak, aby byl v souladu se Směrnicí. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Nové znění § 55 odst. 4 bude nově upraveno na 

základě zásadních připomínek Ministerstva 

vnitra a hl. města Prahy a ve shodě s veřejným 

ochráncem práv. § 55 odst. 4 tak nově zní: 
 
„(4) Z důvodu ochrany informací o osobě, která 

upozornila orgán sociálně-právní ochrany na 

skutečnosti uvedené v § 7, o místu pobytu rodiče, 

který se stal obětí domácího násilí v rodině 

s dítětem, o osobách, jimž bylo dítě svěřeno do 

péče před osvojením, nebo o místě pobytu 

takového dítěte se písemnosti s těmito 

informacemi uchovávají odděleně mimo spis. To 
platí rovněž pro podrobný záznam nebo 

protokol o vyjádření dítěte, které bylo učiněno 

bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob 

odpovědných za výchovu dítěte. Předložení 

těchto písemností jiným orgánům veřejné moci 

podle jiného zákona tím není dotčeno.“. 
 
V souladu s MV a Kanceláří VOP je nutné § 

55 odst. 4 formulovat v souladu s obecnou 
úpravou písemností uchovávaných mimo spis 

v § 17 odst. 3 správního řádu, který zní: 
„(3) Z důvodu ochrany utajovaných informací a z 

důvodu ochrany jiných informací, na něž se 

vztahuje zákonem uložená nebo uznaná 

povinnost mlčenlivosti, se v případech 

stanovených zákonem část písemností nebo 

záznamů uchovává odděleně mimo spis. Na 
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písemnosti nebo záznamy uchovávané odděleně 

mimo spis se ustanovení tohoto nebo jiného 

zákona o nahlížení do spisu nepoužijí.“. 
 
Obecný odkaz na úpravu jiných zvláštních 

zákonů se zakotvuje pouze z důvodu právní 

jistoty a pro předcházení případným výkladovým 

sporům. Není nicméně účelné stanovit taxativní 

výčet těchto jiných orgánů veřejné moci (v 

současnosti se jedná pouze o VOP, státní 

zastupitelství a trestní soud), neboť úprava jiných 

zvláštních předpisů může v mezidobí doznat 

změn, v důsledku kterých by pak úprava zákona 

č. 359/1999 Sb. byla již neaktuální. 
STŘ: Vypořádáno 

§ 58 odst. 2 Středočeský 

kraj 
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě postrádáme finanční krytí agendy sociálně-
právní ochrany u orgánu SPOD na úrovni krajských úřadů, požadujeme 

doplnění ustanovení tímto způsobem: „Obcím s rozšířenou působností a 
krajským úřadům se ze státního rozpočtu poskytuje náhrada nákladů 

vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, s výjimkou 

nákladů na zřízení a provoz zařízení sociálně-právní ochrany.“ 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra 

zásadně nesouhlasí se zakotvením zvláštního 

rozpočtového transferu na výkon agendy 

SPOD i pro kraje a hl. město Praha. 
 
V dohodě s Ministerstvem vnitra však bude 

v souladu s metodikou MV vyčíslena konkrétní 

částka, která na agendu sociálně-právní ochrany 

dětí připadá v rámci příspěvku na výkon státní 

správy pro kraje a hl. město Praha. V návaznosti 

na vyčíslení této částky MV rovněž návrh 

případné navýšení příspěvku na výkon státní 

správy pro kraje a hl. město Praha. 
 
MPSV nemůže v otázce financování výkonu 

přenesené působnosti obcí a krajů postupovat 

v rozporu se stanoviskem MF a MV 
ROZPOR 
 
STŘ: Trváme na připomínce 
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§ 59e Středočeský 

kraj 
Přestupky neodpovídají rozsahu práv a povinností ředitele uvedených v 

novelizovaném ustanovení § 42aa odst. 2. Aby přestupek mohl být prokázán, 

musí být zřejmá souvislost s porušením konkrétního zákonného ustanovení 

jako povinnosti ředitele ZDVOP. § 42aa odst. 2 písm. c) versus znění § 59 f 

odst. 1 písm. f) 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Připomínka je myšlena zřejmě ve vztahu k § 59e 

odst. 1 písm. f), který bude upraven tak, aby 

odpovídal znění § 42aa odst. 2 písm. c). 
 
STŘ: Akceptováno. 

§ 64 odst. 2 

a 4 
Středočeský 

kraj 
V ustanovení se za účastníka řízení považuje i dítě. „(2) Účastníky řízení o 

vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc jsou dítě a osoba provozující zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc.“ (viz připomínka k § 16b). 
 
Opětovně nesouhlasíme s tím, aby se o vydání souhlasu vedlo správní řízení, 

které bude celý proces umisťování dítěte v krizi neúměrně prodlužovat a 

nakonec se zdlouhavost procesu může obrátit proti samotnému dítěti. Správní 

řízení bude zátěží pro pracovníky OSPOD. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Viz vysvětlení k připomínce k § 16b. 
STŘ: Akceptováno. 
 

§ 64 odst. 5 Středočeský 

kraj 
Není zcela jasné, zda v případě, že bude žádost podána opožděně a bude tak 

povinnost správního orgánu řízení zastavit – bude následovat povinnost dítě 

propustit a dále se bude na celý pobyt nahlížet jako neoprávněný, jak z 

hlediska porušení práv dítěte a případné náhrady škody, tak i z hlediska 

následné výplaty státního příspěvku. Může se přitom i tak jednat o situace, 

kdy bude pobyt důvodný.  
 
Navrhujeme ošetřit uvedenou problematiku, která není dotčena ani v 

důvodové zprávě. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Bude doplněno v důvodové zprávě. 
 
STŘ: Akceptováno. 

Bod 5 
 (souvislost 
s bodem 2 
a bodem 
62) 

Liberecký 

kraj 
Bod 5 (souvislost s bodem 2 a bodem 62) 
 
V § 16a se doplňuje odstavec 3, který zní: 
„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává na žádost krajské 

pobočky Úřadu práce závazné stanovisko, v němž uvede, zda návrh osoby 

uvedené v § 4a písm. c) bod 2 na svěření dítěte do pěstounské nebo 

předpěstounské péče nebo na její jmenování poručníkem dítěte je nebo není 

Neakceptováno, vysvětleno. 
O závazné stanovisko se jedná bez ohledu na to, 

jak by bylo nazváno, neboť se jedná o stanovisko 

podmiňující rozhodnutí krajské pobočky Úřadu 

práce o dávce. 
K prodloužení řízení o dávce skutečně dojít 

může, nicméně přednostní je skutečně objektivní 
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zjevně bezúčelný, zda tato osoba o dítě osobně pečuje a počáteční datum 

osobní péče o dítě“.  
 
V § 47v se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „Je-li žádost podána osobou 

uvedenou v § 4a písm. c) bod 2, krajská pobočka Úřadu práce je povinna si 
vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností o 

tom, zda návrh osoby uvedené v § 4a písm. c) bod 2 na svěření dítěte do 

pěstounské nebo předpěstounské péče nebo na její jmenování poručníkem 

dítěte je nebo není zjevně bezúčelný a zda tato osoba o dítě osobně pečuje, a 

kterým je určeno počáteční datum osobní péče o dítě.“ 
 
 
Návrh: text § 16a odst. 3 a §47 odst. 2 upravit takto: 
Navrhujeme vypustit slovo „závazné“ před slovem stanovisko.  
 
 
Odůvodnění: 
Pojem „závazné stanovisko“ je upraven v  ustanovení § 149 správního řádu, 

který je podpůrným předpisem při aplikaci zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí. V případě, že orgány SPOD ORP budou nově vydávat závazná 

stanoviska dle správního řádu, bude to pouze administrativní zátěž  
na úrovni ORP (resp. KÚ při přezkoumání stanoviska), bez faktického 

dopadu na zlepšení ochrany zájmu dětí. Naopak může dojít k prodloužení 

řízení o přiznání dávek pěstounské péče na úřadu práce nejprve z důvodu 

přerušení řízení za účelem vyžádání závazného stanoviska a poté z důvodu 

odvolacího řízení, kdy závazné stanovisko musí být nejprve přezkoumáno 

nadřízeným správním orgánem toho orgánu, který stanovisko vydal. Rovněž 

tak krajský úřad nemá možnost přezkoumat toto stanovisko bez prostudování 

celého spisu vedeného o dítěti. Toto přinese tedy prodloužení řízení, nikoliv 

urychlení, které změna § 4a zamýšlí. 
 
Zásadní připomínka 

a kvalifikované posouzení toho, zda v dané 

situace lze žadatele o dávku posuzovat jako 

osobu pečující. Pro vydání závazného stanoviska 

a jeho případný přezkum jinak platí obdobné 

lhůty jako pro vydání rozhodnutí podle § 71 

správního řádu. 
 
LIB: Vypořádáno. 

Bod 9 
§ 21 odst. 4 

Liberecký 

kraj 
Bod 9 
V § 21 odst. 4 se vkládá nové písmeno f), kterým se doplňuje rozsah spisové 

dokumentace dítěte pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče, který 

nově zní takto: 

Neakceptováno, nadbytečné. 
Upraveno již v prováděcí vyhlášce, OSPOD 

pracuje vždy s aktuální verzí IPOD, kraj má 
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       „ f) individuální plán ochrany dítěte.“ 
 
Návrh: text § 21 odst. 4 písm. f) upravit takto: 
„ f) aktuálně platný individuální plán ochrany dítěte.“ 
 
Odůvodnění: 
Zákon výslovně neupravuje povinnost obce s rozšířenou působností 

aktualizovat spisovou dokumentaci dítěte, která byla již postoupena 

krajskému úřadu a nestanovuje, v jakém intervalu by tak obec měla činit. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností má dle zákona povinnost založit 

spisovou dokumentaci a tu neprodleně postoupit krajskému úřadu. Krajský 

úřad však potřebuje  
pro účely odborného posouzení mít k dispozici vždy aktuálně platný 

individuální plán dítěte a nemůže vycházet z individuálního plánu, který byl 

součástí dokumentace v době doručení na úřad.  
 
Zásadní připomínka 

možnost si dožádat aktuáln verzi v situaci 
zprostředkování NRP. 
 
LIB: Vypořádáno. 

Bod 23 
§ 42 

odstavec 5 

Liberecký 

kraj 
Bod 23 
§ 42 odstavec 5 
„(5) Při poskytování pomoci a ochrany dítěti podle odstavce 1 je zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc povinno spolupracovat s rodinou dítěte a 

poskytovat této rodině pomoc  
při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajištovat členům 

rodiny dítěte terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič 

nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a 

výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte 

zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany.“ 
 
Návrh: text § 42 odst. 5 upravit takto: 
(5) Při poskytování pomoci a ochrany dítěti podle odstavce 1 je zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc povinno spolupracovat s rodinou dítěte a 

poskytovat této rodině pomoc  
při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, nácvik 

rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za 

výchovu dítěte nezbytně potřebuje  

Neakceptováno. 
Návrh § 42 odst. 5 je formulován totožně se 

zněním § 42a odst. 1 písm. h) platného znění a 

podobně s § 1 odst. 2 věta druhá zákona č. 

109/2002 Sb., který tyto činnosti ukládá rovněž 

školským zařízením pro výkon ústavní výchovy. 

Pokud byla v minulosti zvažována možnost 

převodu úpravy ZDVOP do zákona o sociálních 

službách, vyjadřovala připomínková místa obavu 

ze snížení rozsahu poskytované pomoci právě i 

s ohledem na vypuštění obsahu tohoto 

ustanovení. Proto předkladatel toto ustanovení, 

které obsahově platí od 1. 1. 2013 navrhuje 

zachovat. Jeho případné vypuštění nebo 

obsahová redukce by tak měla být předmětem 

shody připomínkových míst. 
 
LIB: Vypořádáno. 
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pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany 

dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany.“  
VYPUŠTĚNO „zajišťovat členům rodiny dítěte terapie“ 
 
Odůvodnění: 
Zřizovateli ZDVOP jsou převážně nestátní neziskové organizace, pro které 

by zajištění terapie  
pro členy rodiny bylo ekonomicky velmi nákladné. Účinná terapie vyžaduje 

dlouhodobost  
a vysokou odbornost personálu. Zákon SPOD ani jeho navrhovaná novela 

neurčují povinnost  
pro zřizovatele ZDVOP zaměstnávat odborného terapeuta. Pokud by si tuto 

službu zajišťoval zřizovatel prostřednictvím dodavatele, vyvstaly by mu tím 

neúměrné náklady, které by nevykompenzovalo ani zvýšení státního 

příspěvku pro zřizovatele ZDVOP 
 
Zásadní připomínka 

Bod 26 Liberecký 

kraj 
Bod 26 
Za § 42a se vkládají nové § 42aa a 42ab. Text § 42aa odst. 2 písm. d) zní: 
 
„(2) Pro výkon rozhodnutí soudu uvedených v odstavci 1 platí s ohledem na 

specifické potřeby svěřených dětí přiměřeně ustanovení zákona o výkonu 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy  
ve školských zařízeních o 
d) nároku na kapesné a jeho výši.“ 
 
Návrh: text § 42aa odst. 2 písm. d) upravit takto: 
d) nároku na kapesné a jeho výši. VYPUSTIT 
 
Odůvodnění: 
Zřizovateli ZDVOP jsou převážně nestátní neziskové organizace, pro které 

by výplata kapesného umístěným dětem způsobila zvýšení stávajících 

nákladů, které by nevykompenzovalo ani zvýšení státního příspěvku pro 

zřizovatele ZDVOP. Dále by na kapesné ve ZDVOP měla nárok pouze část 

umístěných dětí, což by mezi dětmi vedlo k nerovnému postavení. Stávající 

Neakceptováno, vysvětleno 
Akceptována připomínka, že „v obou režimech je 

nutné zajistit dítěti jeho práva“, takto: 
V § 42a odst. 1 bude doplněn údaj smlouvy: 

„ujednání o výši kapesného, jde-li nezaopatřené 

dítě starší sedmi let“ 
V § 42a bude doplněna zásada (patrně jako nový 

odstavec): „Nepřihlíží se k ujednáním smlouvy o 

poskytování ochrany a pomoci zkracujícím práva 

dítěte nebo rozšiřujícím jeho povinnosti 

stanovené pro výkon soudních rozhodnutí podle 

§ 42aa“. 
 
LIB: Vypořádáno. 
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právní úprava u dětí v ústavní výchově je jednotná a na kapesné mají nárok 

všechny umístěné děti. 
 
Zásadní připomínka 

Bod 26 Liberecký 

kraj 
Bod 26 
Za § 42a se vkládají nové § 42aa a 42ab. Text § 42ab odst. 3 a 4 zní:  
(3) „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nelze zřídit nebo 

provozovat v budově zdravotnického nebo školského ústavního zařízení (§ 

29 odst. 1) nebo v jednom areálu společně s takovým ústavním zařízením. 
 
(4) Počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc nesmí přesáhnout 20 dětí, a to i v případě, že toto zařízení je umístěno 

ve více budovách; tento počet dětí může být překročen jen v případě, že do 

péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou svěřeni 

sourozenci, a v případě poskytování ochrany a pomoci dítěti v případech 

uvedených v §15 odst. 1 a § 37 odst. 1 po dobu, než rozhodne soud o návrhu 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností na vydání předběžného 

rozhodnutí13); ustanovení § 42a odst. 2 tím není dotčeno.“ 
 
Návrh: text § 42ab odst. 3 a 4 upravit takto: 
(3) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nelze zřídit nebo 

provozovat v budově zdravotnického nebo školského ústavního zařízení (§ 

29 odst. 1) nebo v jednom areálu společně s takovým ústavním zařízením. 

VYPUSTIT 
 
(4) Počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc nesmí přesáhnout 28 dětí, a to i v případě, že toto zařízení je umístěno 

ve více budovách; tento počet dětí může být překročen jen v případě, že do 

péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou svěřeni 

sourozenci, a v případě poskytování ochrany a pomoci dítěti v případech 

uvedených v §15 odst. 1 a § 37 odst. 1 po dobu, než rozhodne soud o návrhu 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností na vydání předběžného 

rozhodnutí13); ustanovení § 42a odst. 2 tím není dotčeno. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 
Podmínka zamezení zřizování ZDVOP při 

školském nebo zdravotnickém zařízení bude 
platit pro ZDVOP zřízená po účinnosti této 

novely. 
 
LIB: Vypořádáno 
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(3) V Libereckém kraji je pouze jedno jediné zařízení ZDVOP, které 

sídlí ve společné budově s Dětským centrem Liberec, a které prošlo v 

posledních letech několika stavebními úpravami, aby splňovalo standardy 

kvality a dispozičně odpovídalo věku dětí 0-18. Navrhovaným ustanovením 
by musel být ZDVOP zrušen, jelikož organizace nedisponuje jinou budovou. 
 
(4) V Libereckém kraji je pouze jedno jediné zařízení ZDVOP. Počet 

dětí v tomto zařízení se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 20-28 dětí. Při 

snížení zákonné kapacity na 20 dětí by byla tato kapacita značně 

nedostatečná. Od roku 2014 bylo v Libereckém kraji zrušeno 6 ZDVOP a s 

ohledem na celorepublikovou situaci se nedá předpokládat zřízení nového 

ZDVOP. 
 
Zásadní připomínka 

Bod 30 Liberecký 

kraj 
Bod 30 
V § 42g odst. 3 písm. a) se nahrazuje stávající částka 22 800 Kč za částku 30 

000 Kč. Text § 42g odst. 3 písm. a) tak zní: 
„Státní příspěvek 
a) náleží měsíčně za každé dítě ve výši 30 000 Kč.“ 
 
 
Návrh: text § 42g odst. 3 písm. a) upravit takto: 
 
a)  náleží měsíčně za každé dítě ve výši 39 000 Kč.                                   
ZVÝŠIT NAVRHOVANOU ČÁSTKU 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná částka je s ohledem na stále stoupající náklady stále hodnocena 

jako naprosto nedostačující, neboť bude i nadále stanovena pouze za 

obsazené lůžko. Personál ZDVOP musí být ale reálně nasmlouván na 

kapacitu zařízení a tyto náklady vzniknou tedy i v době, kdy nejsou všechna 

lůžka obsazena. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Zásadní nesouhlas MF. 
 
LIB: Vypořádáno. 

Bod 74 Liberecký 

kraj 
Bod 74 Akceptováno. 
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V § 49 odst. 11 se na konci textu věty první doplňují slova „a jde-li o pověření 

k zřízení zařízení sociálně-právní ochrany uvedené v § 39, též kapacitu těchto 

zařízení“. 
 
Návrh: text upravit takto: 
V § 49 odst. 11 se na konci textu věty první doplňují slova „a jde-li o pověření 

k zřízení zařízení sociálně-právní ochrany uvedené v § 39 odst. 1 písm. c), 
též kapacitu těchto zařízení“. 
 
Odůvodnění: 
V navrhovaném bodě č. 70 je uvedeno „V § 49 se na konci odstavce 5 

doplňuje věta „V pověření  
ke zřízení a provozování zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc se 

uvede údaj o nejvyšší přípustné kapacitě zařízení.“.“ Určení kapacity se týká 

pouze ZDVOP, nikoliv všech zařízení sociálně-právní ochrany. Tato 

skutečnost by měla být v ustanovení §49 odst. 1 uvedena. 
 
Zásadní připomínka 

LIB: Vypořádáno. 

Bod 79 Liberecký 

kraj 
Bod 79 
Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisů, zní: 
„ČÁST OSMÁ 
ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVEK 
§ 50b 
(1)  Zletilá nebo plně svéprávná fyzická osoba (dále jen „oprávněná 

osoba“) má nárok na zaopatřovací příspěvek, který náleží za kalendářní 

měsíc, pokud 
 
a) byla do dne nabytí zletilosti nebo do dne nabytí plné svéprávnost 

svěřena do pěstounské péče podle § 47a odst. 1 nebo jí byla nařízena ústavní 

výchova podle občanského zákoníku (dále jen „náhradní péče“) a tato 

náhradní péče trvala nepřetržitě, 
1. šlo-li o pěstounskou péči, která nebyla zprostředkována orgány sociálně-
právní ochrany dětí, po dobu alespoň pěti let, které bezprostředně 

předcházely dni nabytí její zletilosti  
nebo dni nabytí její plné svéprávnosti,  

Neakceptováno, vysvětleno. 
Individuální plán mladého dospělého nebude 

nástrojem šikanování oprávněné osoby, ale 

nástrojem pro poskytování pomoci mladému 

dospělému ze strany sociálního pracovníka – 
sociálního kurátora obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností. Sociální pracovník – 
sociální kurátor OÚORP přistoupí k vypracování 

individuálního plánu vždy jen na žádost 

oprávněné osoby, nikoliv z moci úřední. Nárok 

na zaopatřovací příspěvek nebude nikdy zanikat 

na základě vyhodnocení sociálního pracovníka – 
sociálního kurátora, že mladý dospělý není 

v tíživé situace. V § 50c bude upřesněno, že 

sociální pracovník – sociální kurátor bude 

povinen nejméně jednou za 6 měsíců 

vyhodnocovat potřebu aktualizace individuálního 

plánu, nebude však nutné ho však vždy 
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2. šlo-li o pěstounskou péči zprostředkovanou podle tohoto zákona nebo o 

nařízenou ústavní výchovu podle občanského zákoníku, po dobu alespoň 18 

měsíců,  
které bezprostředně předcházely dni nabytí její zletilosti nebo dni nabytí její 

plné svéprávnosti,  
b) je nezaopatřeným dítětem podle zákona o státní sociální podpoře,  
c) nebyla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 

který dosud nebyl zahlazen, a 
d) má zpracován individuální plán mladého dospělého podle § 50c.“ 
 
…….. 
 
A dále § 50c, který se věnuje Individuálnímu plánu mladého dospělého, jenž 

podrobně upravuje obsah a tvorbu tohoto plánu. 
 
Návrh: text § 50b odst. 1 písm. a) bodu 2d a § 50c upravit takto: 
Navrhujeme vypustit z § 50b odst. 1 písm. a) bod 2 písm. d) „má zpracován 

individuální plán mladého dospělého podle § 50c“  
a návazně na to vypustit celý následující § 50c. 
 
Odůvodnění: 
Uvedený návrh je z našeho pohledu především až šikanováním pro osoby 

bezproblémových mladých dospělých a v situaci, kdy se řádně připravují na 

budoucí povolání také zcela nadbytečný. Ukládání povinnosti sociálním 

pracovníkům ORP prostřednictvím zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

považujeme za nesystémové, není respektován způsob práce sociálního 

pracovníka obce, kdy veškeré činnosti sociální práce včetně plánu 

pomáhajících intervencí a záznamů  
o průběhu jejich realizace jsou zaznamenávány do Standardizovaného 

záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního 

systému MPSV a Úřad práce ČR má možnost do něho nahlížet. Mladý 

dospělý má kdykoliv možnost obrátit se na sociálního pracovníka ORP v 

případě obtížné životní situace (hledání bydlení, nedostatečné příjmy apod.). 

Sociální pracovník sám vyhodnotí, s kým je třeba navázat spolupráci a jak 

situaci řešit – není třeba žádný povinný plán, jehož vypracováním je 

automaticky aktualizovat. Důvodem pro případně 

odnětí zaopatřovacího příspěvku bude jen 

skutečnost, že oprávněná osoba opakovaně bez 

vážného důvodu nebo bez náležité omluvy poruší 

povinnost poskytnout sociálnímu pracovníkovi – 
sociálnímu kurátorovi součinnost při 

vyhodnocování potřeby aktualizace 

individuálního plánu- 
Návrh úpravy individuálního plánu mladého 

dospělého byl projednán a dohodnut s věcně 

příslušným odborem sociálních služeb a sociální 

práce MPSV, který tuto úpravu nevnímá jako 

zásah do úpravy zákona o sociálních službách, ale 

jako úpravu navazující na úpravu činnosti 

sociálního pracovníka – sociálního kurátora 

v tomto zákoně. 
 
LIB: Vypořádáno. 
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podmíněn nárok na dávku. Jako nesystémový se jeví i fakt, že za vypracování 

plánu je odpovědný obecní úřad obce s rozšířenou působností, ale o nároku  
na dávku rozhoduje Úřad práce ČR, není zde upravena forma spolupráce. Ve 

chvíli, kdy sociální pracovník vyhodnotí, že mladý dospělý není v tíživé 

situaci a neshledá důvod, proč s mladým dospělým pracovat, zanikne nárok 

na dávku. 
Zásadní připomínka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bod 94 Liberecký 

kraj 
Bod 94 
§ 59g odst. 1 písm. d) a e) nově zní: 
 
„(1) Fyzická nebo právnická osoba se jako osoba provozující zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc dopustí přestupku tím, že 
d) nezajistí, aby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovalo 

dítěti ochranu  
a pomoc nejdéle po dobu jednoho roku, 
e) uzavře smlouvu o poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, která neobsahuje náležitosti podle 42a odst. 1.“  
 
 
Návrh: text § 59g odst. 1 písm. d) a e) upravit takto: 

Akceptováno částečně. 
Bude vypuštěno ustanovení § 59g odst. 1 písm. 

d), ustanovení § 59g odst. 1 písm. e) bude 

ponecháno.  
Osoba provozující zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc musí uzavřít smlouvu o 
poskytování ochrany a pomoci dítěti v souladu s 

požadavky § 42a odst. 1. V opačném případě se 

může dopustit přestupku, bude však záležet na 

posouzení míry společenské škodlivosti, tj. 

bagatelní porušení zákona by nemělo být 

přestupkově postihováno. Na provozovatele 

ZDVOP dopadá obecná zásada uvedená v § 5 

odst. 1 o.z.: „Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou 
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d) nezajistí, aby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

poskytovalo dítěti ochranu a pomoc nejdéle po dobu jednoho roku. 

VYPUSTIT 
 
e) uzavře smlouvu o poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc, která neobsahuje náležitosti podle 42a 
odst. 1. VYPUSTIT 
 
Odůvodnění: 
d) Zřizovatel ZDVOP nemůže zajistit zrušení platného rozhodnutí 

soudu o umístění nebo svěření dítěte do ZDVOP. Tedy zřizovatel by byl 

sankcionován za stav, který nemůže přímo ovlivnit. 
 
e) S ohledem na to, že od novely zákona SPOD se výrazně měnil výklad 

obsahu náležitostí smlouvy (dohody) a jejich rozsahu, domníváme se, že 

dokazování tohoto přestupku by bylo velmi rozporuplné. 
 
Zásadní připomínka 

osobou přihlásí k odbornému výkonu jako 

příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím 

najevo, že je schopen jednat se znalostí a 

pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 

spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k 
jeho tíži.“ 
 
LIB: Vypořádáno. 

Bod 103 Liberecký 

kraj 
Bod 103 
V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 „(2) Účastníky řízení o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení  
pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou dítě a osoba provozující zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“ 
 
Návrh: text § 64 odst. 2 upravit takto: 
 
       „(2) Účastníky řízení o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou dítě, 

rodiče dítěte nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte a ředitel zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“ 
 Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 
 
Odůvodnění: 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Účastníky řízení o vydání souhlasu budou pouze 

dítě a provozovatel zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o poskytování 

ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc uzavře samo dítě bez 

zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet tak, 

že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování 

v řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 
provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 
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S ohledem na bod 6 navrhované novely zákona SPOD, byli v tomto 

ustanovení opomenuti oprávnění žadatelé, kterými jsou rodiče dítěte a jiná 

osoba odpovědná za výchovu dítěte a ředitel zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. 
 
Zásadní připomínka 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. 

V řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
 
LIB: Vypořádáno. 

Čl. II, bod 

2 
Liberecký 

kraj 
Bod Čl. II 
Přechodná ustanovení bod 2 
2. Pokud je v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ke dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona umístěn větší počet dětí, než je stanoveno v § 

42ab odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

povinno učinit opatření, aby nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona nepřesáhl počet dětí v takovém zařízení počet dětí 

stanovený  
v § 42ab odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. V případě, že ani v uvedeném termínu nedojde v 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ke snížení počtu dětí tak, aby 

odpovídal § 42ab odst. 4 zákona  
č. 359/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

je příslušný orgán sociálně-právní ochrany povinen podat soudu nejpozději 

do 2 měsíců po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

návrh na změnu výchovných opatření, popřípadě učinit jiná vhodná opatření 

na snížení počtu dětí v tomto zařízení. 
 
Návrh: text § 64 odst. 2 upravit takto: 
2. Pokud je v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ke dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona umístěn větší počet dětí, než je stanoveno v § 

42ab odst. 4 zákona  
č. 359/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc povinno učinit opatření, aby 

Akceptováno jinak. 
Podmínka maximálního počtu dětí 12 bude platná 

pro ZDVOP zřízená po nabytí účinnosti této 

novely. 
 
LIB: Vypořádáno. 
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nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepřesáhl 

počet dětí v takovém zařízení počet dětí stanovený v § 42ab odst. 4 zákona č. 

359/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V 

případě, že ani v uvedeném termínu nedojde  
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ke snížení počtu dětí tak, aby 

odpovídal § 42ab odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, je příslušný orgán sociálně-právní ochrany 

povinen podat soudu nejpozději do 2 měsíců po uplynutí jednoho roku ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na změnu výchovných opatření, 

popřípadě učinit jiná vhodná opatření na snížení počtu dětí v tomto zařízení. 
 
 
Odůvodnění: 
V případě, že i přes výše uvedené návrhy dojde ke snížení kapacity ZDVOP 

z 28 na 20 lůžek, bude reálné provést potřebné stavební úpravy v delším 

časovém období než je jeden rok. 
 
Zásadní připomínka 

Obecně Kraj 
Vysočina 
 
Vše 

vypořádáno 

I. 
Předložený návrh novely, kterou  se mění zákon č. 359/1999 Sb. (zákon o 

SPOD) a další zákony, má za cíl zejména upřesnění podmínek provozu 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dle připojených materiálů 

ZDVOPy využívá ročně méně než 1 000 dětí. Jedná se o velice úzkou skupinu  

dětí v evidenci orgánů SPOD,  jak vyplývá ze statistických výkazů o výkonu 

SPOD. https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1 
Celkový počet spisů Om byl dle ročních výkazů v letech 2016- 2018 
každoročně kolem 200.000. Z toho v daných letech vykonávaly orgány 

SPOD funkci opatrovníka přibližně v 90 000 případech. Evidovaný počet dětí 

týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí se každoročně pohybuje kolem 

4 800 dětí (v průběhu let 2016 – 2018 zemřelo na následky týrání zneužívání 

a zanedbávání celkem 11 dětí). Počet dětí jako svědků domácího násilí je 

ročně přibližně 2 300 dětí.   
S ohledem na tato data se stává zákon o SPOD neproporcionální a 

nesystematický, neboť se nepřiměřeně rozsáhlý počet ustanovení věnuje 

provozu ZDVOP, tedy nepočetné skupině dětí, na něž se zaměřuje SPOD.  

Akceptováno částečně. 
K odmítnutí návrhu jako celku – MPSV je 
povinno předložit vládě návrhu novely zákona č. 

359/1999 Sb. v souladu s usnesením vlády. Jak ze 

strany MPSV, tak i ze strany ostatních krajů a 

širší odborné veřejnosti je předložení návrhu 

novely zákona č. 359/1999 Sb. vnímáno jako 

velmi potřebné a důležité. 
 
K návrhu č. 1 – Připomínka bude částečně 

akceptována tím, že v návaznosti na schválení 

návrhu novely zákona bude vypracován návrhu 

novely prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., 

včetně úpravy standardů kvality pro poskytování 

sociálně-právní ochrany v zařízeních pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. V rámci prováděcí 

vyhlášky budou upraveny a upřesněny některé 

otázky spojené s provozem ZDVOP (personální, 
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1. Předložená novela obsahuje nová ustanovení, která vítáme. Například se 

sjednocují finanční podmínky mladých dospělých po ukončení PP nebo 

ústavní výchovy. V novele nově zařazená sociální práce s mladými 

dospělými však překračuje rámec zákona o SPOD. 
2. Návrh zavádí zcela nové hmotněprávní i procesní podmínky pro přijetí a 

pobyt dítěte do ZDVOP (způsobilost dítěte, souhlas OSPOD v podobě 

správního rozhodnutí apod.). Přes avizované zjednodušení a snížení 

byrokratické zátěže jsme přesvědčeni o opaku.  
3. Návrh novely se v podstatné míře věnuje umisťování dětí do ZDVOP a 

správnímu řízení. Počet dětí se přitom  postupně snižuje. Novela se věnuje 

zejména kapacitě zařízení, tento pojem se v návrhu objevuje přibližně 10 x.    
4. Novela nepředpokládá možnost přijetí dítěte do ZDVOP na základě žádosti 

OSPOD. Dále OSPOD není dle navrhované novely povinen informovat 

rodiče o umístění dítěte do ZDVOP na jeho žádost. Tuto povinnost nebude 
mít ani ZDVOP.  
5. Za zcela nepřehlednou považujeme úpravu správního řízení o schválení 

smlouvy o pobytu dítěte ve ZDVOP, která je rozpracována v několika na sebe 

nenavazujících ustanoveních (§ 16b, § 42b, § 60, § 64...).  
6. Novela se nevěnuje problémům, s nimiž se  OSPODy  nejčastěji potýkají, 

a to  například s výkonem funkce opatrovníka ve smyslu § 17 zákona o SPOD 

a § 943 a n. občanského zákoníku. Existuje několik protikladných výkladů, 

jak by měl OSPOD jako kolizní opatrovník působit (např. koliduje právní 

názor Ústavního soudu či Veřejného ochránce práv s metodikou MPSV). Ze 
zákona o SPOD například nevyplývá, že na výkon této funkce se nevztahuje 

zákon o SPOD, přestože OSPOD obligatorně zakládá spisovou dokumentaci.  
7. Dalším problémem jsou procesní oprávnění obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností ve vztahu k soudům. I v této oblasti existují rozdílné 

názory na oprávnění orgánů sociálně-právní ochrany podávat soudům návrhy 

na tzv. pomalá předběžná opatření (ve smyslu § 76 o. s. ř.) a na podávání 

podnětů soudům dle § 474 zákona č. 292/2013 Sb.   V konečném důsledku 

se setkáváme v praxi s nepředvídatelným postupem  OSPOD. Uvedeným 

problémům se novela nevěnuje.  
8. Mimo pozornost legislativy je skupina dětí vyrůstajících od narození 

v azylových domech či ubytovnách, dále děti, jimž se nedostává včasné  

ambulantní psychiatrické péče nebo děti bez evidence u praktického lékaře 

materiálně technické standardy, standardy práce 

s dítětem a jeho rodinou, maximální částky úhrad 

za pobyt), včetně těch, které budou z úpravy 

zákona vypuštěny (vedení evidence, spisové 

dokumentace apod.). 
 
K návrhu č. 2 – Návrh jde nad rámec 

předloženého návrhu novely zákona. Sjednocení 

podmínek pro činnost pobytových zařízení 

určených pro ohrožené děti je však do budoucna 

nepochybně žádoucí. 
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pro děti a dorost resp. děti v legislativně nedostatečně upravené dispenzární 

péči z důvodu nepříznivých rodinných poměrů apod.  
 

II. 
Navrhujeme návrh novely odmítnout v plném rozsahu.  
 
Dále navrhujeme: 

1. Zpracování prováděcí vyhlášky k provozu ZDVOP, do níž by 

byla přesunuta ustanovení ze zákona o SPOD.  
2. Zrušení ZDVOP, jejichž provoz by nahradila stávající pobytová 

zařízení rezortu školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Jednalo 

by se o analogii s vyhláškou č. 64/1981 Sb. (zrušenou zákonem č. 

109/2002 Sb.), která umožňovala školským dětským domovům 

přijetí dětí na základě soudního rozhodnutí, na žádost dětí nebo 

na žádost OSPOD. Rodičům by se podání žádosti nepřiznalo, 

nebylo by tedy nutné vyhodnocovat důvodnost resp. vést řízení o 

souhlasu se smlouvou.  
 
Výše uvedený protinávrh považujeme za návrh v souladu jak se zájmem dětí, 

tak s veřejným zájmem, neboť jeho realizací by došlo ke snížení výdajů 

z veřejného rozpočtu. 
Připomínky považujeme za zásadní.  
 

§ 14 odst. 1 

písm. j) 
Kraj 
Vysočina 

Zprostředkovaná pěstounská péče pěstounům, kteří byli zařazeni do evidence 

žadatelů po absolvování přípravy na přijetí dítěte, by měla být garancí 

kvalitního výkonu pěstounské péče. Nicméně i u těchto pěstounů se 

pracovníci OSPOD setkávají s takovým výkonem pěstounské péče, který 

vyžaduje její zrušení.  
 
Navrhujeme proto, aby bylo dané ustanovení upraveno tak, že obecní úřad 

obce s rozšířenou působností má právo podat návrh na zrušení pěstounské 

péče.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

§ 16b Kraj 
Vysočina 

Rodič v nepříznivé životní situaci požádá o umístění dítěte do ZDVOP, s 

nímž uzavře smlouvu. Dle návrhu novely však nebude mít jistotu bezpečí pro 

Neakceptováno, vysvětleno. 
V důsledku uzavření smlouvy o poskytování 

ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 
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dítě, protože bude čekat na konečné rozhodnutí OSPOD (vydání souhlasu či 

nesouhlasu se smlouvou). 
Není jasná ani pozice ZDVOP v období mezi uzavřením smlouvy a vydáním 

rozhodnutí OSPOD. 
Novela připouští umístění dítěte osobou odpovědnou za výchovu dítěte, 

kterou může být i pěstoun. S touto možností nesouhlasíme. Považujeme za 

neakceptovatelné, aby výkon pěstounské péče byl spojen s možností umístit 

dítě do pobytového zařízení. Tuto možnost by neměli mít ani rodiče. 
 
Navrhujeme zrušit navrhované ustanovení o vydávání souhlasu OSPOD s 

uzavřením smlouvy, které je zpracováno zcela nepřehledně v další části 

návrhu novely (§ 42b,  § 42f, § 60, § 64 apod.) 
Připomínku považujeme za zásadní. 

vyžadující okamžitou pomoc dochází k 

významnému zásahu do vzájemného práva dítěte 

a rodičů na rodičovskou výchovu a péči podle čl. 

32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, které 

je jedním z předních hledisek poskytování 

sociálně-právní ochrany v souladu s § 5 zákona č. 

359/1999 Sb. 
Založením pravomoci obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností rozhodovat ve věci vydání 

souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

na základě smlouvy bude jednoznačně posílena 

právní jistota jak samotných dětí a jejich rodičů, 

tak i osob provozujících zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Zároveň nedojde k 

navýšení administrativní zátěže obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností, neboť tyto jsou již 

na základě platné zákonné úpravy povinny 

vydávat ve lhůtě do 8 dnů vyjádření k důvodnosti 

umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě dohody. 
Bude vypuštěno ustanovení § 64 odst. 6 o 

vyloučení odkladného účinku odvolání proti 

rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností ve věci žádosti o vydání souhlasu s 

poskytováním ochrany a pomoc v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. V ustanovení § 

42a bude zánik závazky ze smlouvy o 

poskytování ochrany a pomoci navázán na nabytí 

právní moci rozhodnutí obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností o zamítnutí žádosti o 

vydání souhlasu, nikoliv na oznámení tohoto 

rozhodnutí osobě provozující ZDVOP. Pokud 

tedy dítě nebo provozovatel ZDVOP nebudou 

souhlasit s rozhodnutím obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností a podají proti němu 
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odvolání, ZDVOP bude moci poskytovat ochranu 

a pomoc dítěti na základě smlouvy až do 

pravomocného rozhodnutí ve věci. 
§ 42 Kraj 

Vysočina 
Navrhované ustanovení popisuje činnosti ZDVOP, které neodpovídají věku 

umístěných dětí (pedikúra, holení), které se označují jako služby 

(pravděpodobně převzaté ze zákona o sociálních službách). V případě dětí 

nelze hovořit o zajišťování služby. Na druhé straně zde chybí například 

zajištění povinného předškolního vzdělávání, povinné školní docházky, 

dalšího vzdělávání, včetně povinnosti zajistit podmínky pro kontakt dítěte s 

rodiči a blízkými osobami dítěte, podmínky pro plnění přípravy dětí do školy 

resp. pro studium dětí, jejich zaměstnání apod. 
 
Navrhujeme  přepracovat daná  ustanovení tak, aby odpovídala věku a 

potřebám svěřených dětí, které by neměly být do zařízení umístěny 

pěstounem.  Dále navrhujeme opětovně zavést povinnost vedení evidence 

dětí ve ZDVOP, kterou považujeme za minimální standard. 
Připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Návrh obsahuje mj. základní činnost zajištění 

výchovných, vzdělávacích a aktivizačních 

činností. Základní standard v § 42ab odst. 2 pak, 

že Zařízení … může vykonávat činnost jen v 

objektu nebo prostorách, které umožňují … 

přípravu dětí na školní vyučování, … zájmovou a 

další činnost ve volném čase. Zajištění povinného 

vzělávání vyplývá a je upraveno školským 

zákonem. Podmínky pro kontakt upravuje 

prováděcí vyhláška v rámci standardů. Jde-li o 
pedikúru, holení apod. je třeba si uvedomit, že 

zařízení mohou přijímat osoby do 18 let věku, 

které jsou závislé na péči jiné osoby, proto je 

třeba pamatovat i na zajištění těchto nezbytných 

plnění. 
Vedení evidence a spisové dokumentace bude 

upraveno v rámci prováděcí vyhlášky č. 

473/2012 Sb. – úprava standardů kvality pro 

ZDVOP v příloze č. 3. 
§ 42a Kraj 

Vysočina 
Není zřejmé, jakým způsobem posoudí ZDVOP resp. OSPOD způsobilost 

dítěte uzavřít smlouvu.  Může nastat názorový nesoulad mezi ZDVOP a 

OSPOD v otázce posuzování způsobilosti dítěte uzavřít smlouvu.  Není 

upřesněn postup pro případ, že rodič následně nebude souhlasit s umístěním 

dítěte do ZDVOP na jeho vlastní žádost, o němž se dozví s určitým časovým 

odstupem, protože nově OSPOD  nebude mít povinnost zajistit souhlas 

rodičů s umístěním dítěte na jeho žádost. Rodiče dle navrhované novely 

nebudou informováni o přijetí dítěte ve ZDVOP a v konečném důsledku 

mohou vyvolat finančně nákladné policejní pátrání po něm.  Návrh tedy 

bagatelizuje význam rodičovské odpovědnosti.  
 

Vysvětleno 
Otázky svéprávnosti a smluvní způsobilosti 

upravuje občanský zákoník. Informování resp. 
sdílení informací je upraveno v rámci standardů 

kvality prováděcí vyhláškou již dnes. 
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Navrhujeme toto ustanovení zrušit a ponechat stávající právní úpravu 

umožňující přijetí dítěte na jeho žádost se získáním následného souhlasu 

rodičů resp. podáním návrhu na předběžné opatření ve smyslu § 42 odst. 6. 
Připomínku považujeme za zásadní. 

§ 42aa Kraj 
Vysočina 

1. Navrhovaný § 42aa odst. 1  taxativně vyjmenovává možnosti, kterými lze 

dítě do ZDVOP svěřit soudem. Je zde opomenuta možnost umístění na 

základě předběžného opatření dle § 76 an. a § 102 občanského soudního řádu. 

Jedná se o často v praxi užívaný právní titul, jehož legitimitu potvrzují  i 

ústavní soudci.  
 
2. V odst. 2 písm. d) se přiznává nárok na kapesné dětem, které byly do 

ZDVOP umístěny soudem. Vzhledem k tomu, že nárok na kapesné 

nepřiznává zákon ani připomínkovaná novela dětem přijatým na základě 

jiného právního titulu, považujeme toto ustanovení za diskriminující. 
 
Navrhujeme přiznat oprávnění orgánům OSPOD podávat návrhy 
na umístění dětí do ZDVOP na základě předběžného opatření dle § 76 o. s ř. 
 
Navrhujeme ustanovení o nároku na kapesné upravit tak, aby na něj měly 

nárok všechny děti ve ZDVOP bez ohledu na formu umístění.  
Připomínky považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Problematika je řešena na základě uplatněné 

připomínky Ministerstva spravedlnosti. V rámci 

novely § 452 zákona o zvláštních řízeních 
soudních bude stanoveno, že předání dítěte do 

péče jiné osoby nebo zařízení, než jsou rodiče či 

jiné osoby blízké dítěti, je možné nařídit jen 

předběžným opatřením podle § 452 a násl. z.ř.s. 

§ 42ab Kraj 
Vysočina 

k odst. 3:  
1.  Nemožnost provozování ZDVOP dle § 42ab odst. 3 považujeme za přísné 

ustanovení vůči stávajícím souběžně fungujícím ZDVOP a DD (resp. DC) a 

za nekoncepční řešení. Jedná se o ekonomicky účelné uspořádání, které je 

vhodné i pro případ přechodu dítěte ze ZDVOP do ústavního zařízení v témže 

areálu. Jestliže občanský zákoník připouští v § 971 odst. 2 možnost realizace 

ústavní výchovy ve ZDVOP (a toto ustanovení je citované i v navrhovaném 

§ 42aa), považujeme za nesystémové opatření zákonem vyloučit možnost 

provozu ZDVOP v areálu společném s jinými zařízeními pro výkon ústavní 

výchovy.   
K odst. 4: 
Nepovažujeme za vhodné, aby byl zákonem stanoven limit počtu přijatých 

dětí. Považujeme za neadekvátní s ohledem na počet dětí umisťovaných ve 

ZDVOP, aby zákon řešil kapacitu těchto zařízení, kterou v návrhu novely 

zmiňuje přibližně 10 x. 

Akceptováno jinak. 
Nová úprava provozních a personálních 

standardů podle § 42ab odst. 3, 4 se nebude 

vztahovat na již existující ZDVOP, ale pouze na 

zařízení nově zřízená po nabytí účinnosti novely. 
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Navrhujeme zrušení § 42ab odst. 3 a odst. 4. 
Připomínku považujeme za zásadní. 

§ 42b Kraj 
Vysočina 

Celý § 42b považujeme za značně nepřehledný. Neupravuje úhradu ze strany  
- rodiče jednostranně osiřelého dítěte 
- rodiče dítěte, které nemá druhého rodiče uvedeného v RL 
- nesezdaného rodiče dítěte, u kterého nebylo rozhodováno o svěření 

do péče, který má dostatečný příjem a nežije ve společné domácnosti s 

druhým rodičem, který nemá stanovenu úhradu dle § 42d nebo ji má 

sníženou. 
 
Dle odst. 3 by měl hradit úhradu v případě umístění dítěte do ZDVOP soudem 

rodič,  který měl dítě svěřeno  do své péče. Ustanovení popírá vyživovací 

povinnost druhého rodiče.  
Navrhujeme dané ustanovení přepracovat a upřesnit.  
Připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno. 
Navrhované ustanovení § 42b odst. 3 je 

z hlediska vymezení okruhu povinných osob 

analogií s § 74 odst. 1 zákona o sociálních 

službách, který se ani na základě projednávaného 

návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb. nemění. 

V zájmu jednotnosti právního řádu musí být obě 

zákonné úpravy nastaveny obdobně. 

§ 47u Kraj 
Vysočina 

Nesouhlasíme s tím, aby byl ustanoven zvláštní příjemce dávky v případě, že 

pečující osoba nevyužívá příspěvek ve prospěch svěřeného dítěte: 
1. Není-li pěstoun schopen řádně hospodařit  se státním příspěvkem, vznikají 

důvodné pochybnosti, zda je schopen dítě řádně vychovat a připravit ho do 
samostatného života.  
2. Navíc návrhem novely stanovená podmínka souhlasu pečující osoby s 

ustanovením zvláštního příjemce v případě řádného nevyužívání dle našeho 

přesvědčení vylučuje aplikaci tohoto institutu v praxi.  
Navrhujeme zrušení možnosti ustanovit zvláštního příjemce příspěvku pro 

situaci, kdy pěstoun nevyužívá dávku ve prospěch dítěte.  
 
Připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Platné znění zákona ukládá příjemci dávky 

pěstounské péče, je-li jím jiná osoba než osoba 

oprávněná, využívat dávku ve prospěch 

oprávněné osoby. Porušení této povinnosti je 

nutno promítnout do úpravy podmínek pro 

ustanovení zvláštního příjemce dávky, s jehož 

ustanovením nemusí v tomto případě souhlasit 

jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte. 

§ 50b 
§ 50c 

Kraj 
Vysočina 

Nesouhlasíme s tím, aby ustanovení týkající se sociální práce s mladým 

dospělým byla zařazena do zákona o SPOD.  
 
Navrhujeme, aby ustanovení § 50b a násl. týkající zaopatřovacího příspěvku 

a individuálního plánu mladého dospělého byla zařazena do jiných zákonů 

(zákon o sociálních službách, zákon o pomoci v hmotné nouzi apod.)  
Připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak 
Sociální práci s mladým zletilým dospělým nemá 

vykonávat OSPOD. Z důvodu právní jistoty, aby 

tato skutečnost byla zřejmá, bude doplněno ust. § 

1 o nový odstavec: 
„Tento zákon upravuje také poskytování 

peněžitých dávek nezaopatřeným zletilým 

osobám do 26 let věku nebo nezaopatřeným 
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nezletilým osobám, které nabyly plné 

svéprávnosti, ke zmírnění jejich nepříznivé 
sociální situace po ukončení pěstounské nebo 

poručnické péče nebo ústavní výchovy“. 
 

§ 50i Kraj 
Vysočina 

Dle § 50i odst. 2 mají nárok na zaopatřovací příspěvek po oprávněném 

zletilém nezaopatřeném, který zemře, pouze manžel, děti a rodiče, pokud s 

nimi žil ve společné domácnosti. Toto ustanovení by mělo být doplněno o 

bývalé pěstouny, neboť zemřelý mladý dospělý mohl nadále bydlet ve 

společné domácnosti se svými bývalými pěstouny. 
Připomínku považujeme za zásadní.   

Akceptováno. 

§ 58 odst. 2 Kraj 
Vysočina 

Jestliže náklady na výkon SPOD nese stát, měl by stát poskytovat rovněž 

krajům náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní 

ochrany.  
 
Proto navrhujeme, aby § 58 odst. 2 byl změněn tak, že obcím s rozšířenou 

působností a krajům se poskytuje tato náhrada nákladů vzniklých v 

souvislosti s výkonem SPOD.  
Připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno. 
V dohodě s Ministertvem vnitra bude v souladu 
s metodikou MV vyčíslena částka, která na 

agendu sociálně-právní ochrany dětí připadá 
v rámci příspěvku na výkon státní správy pro 

kraje a hl. město Praha. Se zakotvením zvláštního 

rozpočtového transferu pro kraje na výkon 

agendy SPOD Ministerstvo vnitra nesouhlasí. 
§ 60 odst. 3 

a 4 
Kraj 
Vysočina 

Ustanovení týkající se smlouvy se ZDVOP jsou zcela nekoncepčně a 

nepřehledně  zařazena do několika paragrafů (§ 16b, § 42b, § 42f, § 60, § 64 

apod.).  
 
Navrhovaná ustanovení nepředpokládají dobu pobytu kratší než 10 dnů. 

Potvrzuje se nadbytečná byrokracie s pobytem dítěte. 
 
Ustanovení § 60 odst. 3 a 4 navrhujeme zrušit resp. zrušit možnost přijetí 

dítěte na žádost rodiče. V případě, že daná možnost v zákoně zůstane, 

navrhujeme změnu tak, že žádost  se podává k OSPOD dle faktického pobytu 

dítěte a tento OSPOD je povinen informovat rodiče o přijetí dítěte do ZDVOP 

na jeho vlastní žádost (tzn. analogie se stávajícím ustanovení § 42 odst. 6).    
Připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno částečně. 
Navrhovaná úprava rozhodování o žádosti o 

vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě smlouvy vychází ze 

stávající vnitřní systematiky zákona. 
K rozhodování o žádosti o vydání souhlasu musí 

být místně příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností podle místa trvalého 

pobytu dítěte, který je koordinátorem 

poskytování sociálně-právní ochrany dítěti a 

který je odpovědný za vyhodnocení situace dítěte 

a jeho rodiny podle § 10 odst. 3 písm. c). 
 

§ 64 odst. 2 Kraj 
Vysočina 

Ustanovení odst. 2 vylučuje rodiče jako účastníky řízení o schválení smlouvy, 

a to i v případě, že ji sami uzavřeli. Účastníkem řízení bude pouze dítě a 

ZDVOP. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
V případě, že smlouvu o poskytování ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 
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Navrhujeme zrušení všech ustanovení týkajících se oprávnění rodičů požádat 

o umístění dítěte do ZDVOP. Zamezilo by se tak riziku zneužití ZDVOP v 

situacích, které nevykazují znaky krizovosti a současně by odpadly následné 

úkony spojené s vyjádřením k důvodnosti pobytu resp. se souhlasem se 

smlouvou. 
Připomínku považujeme za zásadní. 

okamžitou pomoc uzavřou v zastoupení dítěte 

rodiče, budou rodiče oprávněni podat za dítě 

rovněž žádost o vydání souhlasu a budou dítě 

zastupovat v řízení o žádosti o vydání souhlasu. 
 

§ 50b odst. 

1 pís. a bod 

1 

Pardubický 

kraj 
 
Vše 

vypořádáno 

V textu je stanovena pětiletá lhůta trvání „nezprostředkované“ pěstounské 

péče pro nárok na zaopatřovací příspěvek. Tato lhůta je z našeho pohledu 
velmi přísná a v mnoha rodinách se řeší situace dítěte změnou pečující osoby 

až jako jedním z posledních možných řešení dané situace, tj,, po vyčerpání 

všech prostředků podporujících setrvání dítěte v jeho původní biologické 

rodině. Ve svém důsledku to znamená, že ke změně péče dochází až v 

podstatně vyšším věku dítěte a tím splnění pěti leté lhůty je nereálné a je v 

rozporu se zájmem dítěte žít ve své původní rodině. 
 
Navrhujeme upravit lhůtu na tříletou. 
 
Připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

§ 50b odst. 

1 písm. a 

bod 2 

Pardubický 

kraj 
V textu je stanovena osmnáctiměsíční lhůta trvání zprostředkované 

pěstounské péče či trvání ústavní výchovy. Tato lhůta je z našeho pohledu 

opět velmi dlouhá. V mnoha případech je zejména v situacích, které končí 

nařízením ústavní výchovy v předcházejícím období využíváno jiných 

opatření, která mají za cíl setrvání nezl. dítěte v původní rodině. Je tedy v 

rozporu se zájmem dítěte trvat na tom, aby pro nárok na zaopatřovací 

příspěvek trval výkon ústavní výchovy minimálně 18 měsíců. 
 
Navrhujeme upravit lhůtu trvání na max. 12 měsíců. V případě akceptace 

navrhujeme upravit lhůtu i v § 50b odst.4. 
 
Připomínku považujeme za zásadní 

Akceptováno. 

§ 50c Pardubický 

kraj 
Z textu vyplývá, že podmínkou nároku na výplatu zaopatřovacího příspěvku 

je vypracování IP po dosažení zletilost, kde by tento IP měl s mladým 

dospělým sestavovat obecní úřad obce s rozšířenou působností – není však 

stanoveno kdo přesně – sociálního kurátora pro dospělé či kteréhokoliv 

sociálního pracovníka OÚ ORP.  

Neakceptováno, vysvětleno. 
Individuální plán mladého dospělého bude 

vypracovávat sociální pracovník – sociální 

kurátor obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností v součinnosti s oprávněnou osobou, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

158 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

 
Sociální práce na obci je o dobrovolnosti klientů, a pokud je mladý dospělý 

plně svéprávný, ačkoliv je považován za nezaopatřeného, záleží na něm, zda 

chce využít zaopatřovací příspěvek a tudíž plnit podmínky, které jsou pro 

nárok na dávku nezbytné. 
 
Vzhledem k tomu, že nárok na zaopatřovací příspěvek a jeho výplatu 

zajišťuje krajská pobočka Úřadu práce, měl by si úřad práce sám ověřovat 

podmínky nároku na jeho výplatu přímo od mladého dospělého, který je 

svéprávný a sám plnit podmínky nároku na dávku. 
 
Oporu víše uvedeného lze spatřit i v obsahu IP dle §50c odst.2 , kde se 

stanovuje zejména rozsah spolupráce s ÚP, způsob přípravy na budoucí 

povolání a pod, což je z pohledu kompetencí více na straně ÚP 
Navrhujeme upravit § 50c dle uvedených připomínek, tj. po dosažení 

zletilosti nebude IP vypracováván sociálním pracovníkem OÚ ORP, ale 

pracovníkem krajské pobočky ÚP. 
V případě akceptace - provazba na § 50b  odst. 1 písm. d)  
 
Připomínku považujeme za zásadní. 

osobou pečující, zařízením pro výkon ústavní 

výchovy, OSPOD a krajskou pobočkou Úřadu 

práce. Sociální pracovník – sociální kurátor 

OÚORP přistoupí k vypracování individuálního 

plánu vždy jen na žádost oprávněné osoby, 

nikoliv z moci úřední. Nárok na zaopatřovací 

příspěvek nebude nikdy zanikat na základě 

vyhodnocení sociálního pracovníka – sociálního 

kurátora, že mladý dospělý není v tíživé situace. 

V § 50c bude upřesněno, že sociální pracovník – 
sociální kurátor bude povinen nejméně jednou za 

6 měsíců vyhodnocovat potřebu aktualizace 

individuálního plánu, nebude však nutné ho však 

vždy automaticky aktualizovat. Důvodem pro 

případně odnětí zaopatřovacího příspěvku bude 

jen skutečnost, že oprávněná osoba opakovaně 

bez vážného důvodu nebo bez náležité omluvy 

poruší povinnost poskytnout sociálnímu 

pracovníkovi – sociálnímu kurátorovi součinnost 

při vyhodnocování potřeby aktualizace 

individuálního plánu- 
Návrh úpravy individuálního plánu mladého 

dospělého byl projednán a dohodnut s věcně 

příslušným odborem sociálních služeb a sociální 

práce MPSV, který tuto úpravu nevnímá jako 

zásah do úpravy zákona o sociálních službách, ale 

jako úpravu navazující na úpravu činnosti 

sociálního pracovníka – sociálního kurátora 

v tomto zákoně. 
 
 
 

Bod 23 
 
§ 42 odst. 3 

Jihočeský 

kraj 
Zařízení pro děti vyžadujících okamžitou poskytuje dítěti ochranu a pomoc 

po přechodnou dobu, nejdéle však po dobu jednoho roku bez ohledu na to, 

je-li poskytována na základě smlouvy o poskytnutí ochrany a pomoci dítěti v 

Neakceptováno, vysvětleno 
Otázka zakotvení max. doby jednoho roku bude 

upravena na základě uplatněné připomínky 

Ministerstva spravedlnosti. Jde-li o soudně 
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zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo na základě soudního 

rozhodnutí. 
  
Navrhujeme doplnění: 
Zařízení pro děti vyžadujících okamžitou poskytuje dítěti ochranu a pomoc 

po přechodnou dobu, nejdéle však po dobu jednoho roku, bez ohledu na to, 

je-li poskytována na základě smlouvy o poskytnutí ochrany a pomoci dítěti v 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo na základě soudního 

rozhodnutí.  Ve zcela výjimečných případech lze dobu prodloužit, je-li to 
nezbytně nutné a v zájmu nezletilého dítěte. 
 
V praxi je délka pobytu dítěte ve ZDVOP ovlivněna i délkou soudního řízení, 

což je aspekt, který není možné ovlivnit ani ze strany OSPOD nebo ZDVOP. 

Pokud dojde k situaci, kdy bude soudem rozhodnuto a čeká se na nabytí 

právní moci (nebo má být v blízké době rozhodnuto), je v zájmu nezletilého 

dítěte, aby bylo další časový úsek ve ZDVOP a nebylo přemisťováno do 

dalšího ZDVOP (např. jiného v kraji), jen proto, že dotčený ZDVOP ho má 

svěřeného již po dobu jednoho roku.  
Existuje-li platný právní titul o svěření dítěte do ZDVOP (soudní rozhodnutí), 

nemůže být ignorováno dítětem, ZDVOP ani OSPOD. Dítě není možno 

přemisťovat na základě libovůle zainteresovaných osob, jestliže je platné 

soudní rozhodnutí.   
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

svěřené děti, uplatní se výkladové stanovisko 

KANCL k § 971 odst. 2 OZ a obdobně rovněž 

judikatura ÚS k PPPD. 
 
JHK: Souhlas 4. února 2020 

Bod 23 
 
§ 42 odst. 5 

Jihočeský 

kraj 
Při poskytování pomoci a ochrany dítěti podle odstavce 1 je zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc povinno spolupracovat s rodinou dítěte a 

poskytovat této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí 

týkajících se dítěte, zajištovat členům rodiny dítěte terapii, nácvik 

rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za 

výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu 

s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-
právní ochrany. 
  
Navrhujeme vypustit:  
„zajištovat členům rodiny dítěte terapii“ 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Návrh § 42 odst. 5 je formulován totožně se 

zněním § 42a odst. 1 písm. h) platného znění a 

podobně s § 1 odst. 2 věta druhá zákona č. 

109/2002 Sb., který tyto činnosti ukládá rovněž 

školským zařízením pro výkon ústavní výchovy. 

Pokud byla v minulosti zvažována možnost 

převodu úpravy ZDVOP do zákona o sociálních 
službách, vyjadřovala připomínková místa obavu 

ze snížení rozsahu poskytované pomoci právě i 

s ohledem na vypuštění obsahu tohoto 

ustanovení. Proto předkladatel toto ustanovení, 
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Rodič dítěte zpravidla nebydlí v blízkém okolí ZDVOP, aby mohl pravidelně 

docházet na terapie (Jihočeský kraj má 2 ZDVOP a 17 ORP). Jeví se jako 

vhodné, aby rodič terapii navštěvoval v místě bydliště, kam by mohl návazně 

docházet i po návratu dítěte se ZDVOP.  
Náklady na zaměstnání terapeuta rovněž nejsou zanedbatelné a je otázka jeho 

dalšího využití v zařízení, zejména v menších ZDVOP.  
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní 

které obsahově platí od 1. 1. 2013 navrhuje 

zachovat. Jeho případné vypuštění nebo 

obsahová redukce by tak měla být předmětem 

shody připomínkových míst. 
 
JIHČ: Vypořádáno. 

Bod 26 
 
§ 42aa 

odst. 2 
písm. b) 

bod 5 

Jihočeský 

kraj 
1)Pro výkon rozhodnutí soudu uvedených v odstavci 1 platí s ohledem 
na specifické potřeby svěřených dětí přiměřeně ustanovení zákona o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních o 
a) právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních 

pro výkon ústavní výchovy, 
b) právu ředitele takového zařízení  
1. povolit dítěti pobyt mimo zařízení, 
2. zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu 

dítěte nebo jiných osob v takovém zařízení, 
3. být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, 
4. převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční 

hotovost  
nebo předměty ohrožující výchovu, zdraví nebo bezpečnost 

dítěte, 
5. povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu bez 

dozoru, 
6. zastoupit dítě v běžných záležitostech, 

Navrhujeme znění bodu 5 nahradit: 

5. povolit dítěti, které je schopno s ohledem na svůj věk a 

rozumovou vyspělost posoudit dosah a význam záležitostí, které se 

ho dotýkají, cestovat do místa pobytu bez dozoru, 

V souladu s § 8 zákona o SPOD ponechat na zvážení ředitele ZDVOP, zda je 

dítě schopno samostatně cestovat. Vyspělost a zralost dítěte je velice 

Akceptováno jinak. 
V souladu s upraveným návrhem novely zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bude 

ustanovení upravující právo ředitele „povolit 

dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu bez 

dozoru“ ze zákona zcela vypuštěno. Bude tak 

vyhověno připomínce v tom směru, že otázka 

cestování dítěte bez dozoru nebo s dozorem bude 
posuzována u každého dítěte vždy individuálně 

s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost. 
Souhlas 4. 2. 2020 
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individuální. Dětem jsou dána na jiných místech tohoto zákona poměrně 

velká oprávnění již od 12 let (participační práva, právo nahlížet do spisové 

dokumentace), proto se jeví jako vhodné věkem neomezovat cestování dítěte. 

Jedná se o praktickou dovednost a jednoduché cestování na kratší vzdálenost 

nepochybně samostatně zvládne i dítě mladší 15 let. Vždy však záleží na 

posouzení schopností každého dítěte individuálně. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní 

Bod 26 
 
§ 42aa 

odst. 2 
písm. c) 

bod 6 

Jihočeský 

kraj 
c) povinnosti ředitele takového zařízení 

1. seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, 
2. dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, 

pominuly-li důvody pro její nařízení, 
3. podat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo 

opatrovníkovi a orgánu sociálně-právní ochrany dětí na jejich 
žádost, 
4. projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými 

zástupci nebo opatrovníkem dítěte, nehrozí-li nebezpečí 

z prodlení, 
5. informovat o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení 

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
6. propustit dítě mladší 15 let pouze v doprovodu osob 
odpovědných za výchovu. 

Navrhujeme znění bodu 6 nahradit: 

6. propustit dítě poté, co se dozvěděl o rozhodnutí soudu, kterým 

bylo zrušeno svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, ne však dříve, než dítě převezme osoba 

odpovědná za jeho výchovu. 

Podle navrhovaného znění by ředitel ZDVOP mohl dítě samostatně propustit 

ze zařízení již den po jeho 15. narozeninách, ačkoliv do svých 15. narozenin 

by dítě nemohlo ani samostatně cestovat. Propuštění dítěte ze ZDVOP je 

závažná událost v životě dítěte a osoba odpovědná za výchovu by měla dítě 

ze ZDVOP řádně převzít.  

Neakceptováno, vysvětleno 
Předmětené ustanovení je doslovným přepisem 

ust. § 48 odst. 4 zákona o sociálních služábách. 

Tyto předpisy by měly být textovány stejně, aby 

nedocházelo k nedůvodným rozdílům mezi 

jednotlivými resortními předpisy. 
 
 
Souhlas 4. 2. 2020 
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Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Bod 26 
 
§ 42ab 

odst. 3 

Jihočeský 

kraj 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nelze zřídit nebo provozovat 

v budově zdravotnického nebo školského ústavního zařízení (§ 29 odst. 1) 

nebo v jednom areálu společně s takovým ústavním zařízením. 
 
Navrhujeme vypustit celý odstavec. 
Pokud jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 

zřizována v rámci zdravotnického nebo školského ústavního zařízení a pokud 

tato zařízení splňují zákonné podmínky, není důvod pro to, aby takto nemohla 

fungovat i nadále.  
V případě, že je dítě svěřeno do ZDVOP, které je zřízeno při zařízení pro 

výkon ústavní výchovy (dětský domov pro děti do 3 let věku nebo klasický 

dětský domov) a nepodaří se pro něj nalézt vhodnou náhradní rodinu (návrat 

zpět do biologické rodiny taktéž není možný), pak toto dítě může být 

umístěno do dětského domova, je-li pro něj vhodný, v místě, které zná, kde 

si plní povinnou školní docházku apod., což je bezesporu v jeho nejlepším 

zájmu. 
V Jihočeském kraji jsou pouze 2 ZDVOP, jeden je při školském zařízení a 

druhý je samostatný. Pokud by v zákoně bylo nově navrhované znění, 

Jihočeský kraj by byl nucen zrušit ZDVOP při dětském domově a je otázkou, 

kam by umisťoval děti, když pěstounů na přechodnou dobu je stále 

nedostatek a to zejména pro sourozenecké skupiny nebo děti vyššího věku. 

Bude sice ponechána lhůta přechodného období na vybudování nového 

ZDVOP, ale je otázka, zda opuštění fungujícího zařízení a budování zařízení 

nového bude v souladu se zásadou řádného hospodáře. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Nová úprava provozních a personálních 

standardů podle § 42ab odst. 3, 4 se nebude 

vztahovat na již existující ZDVOP, ale pouze na 

zařízení nově zřízená po nabytí účinnosti novely. 
 
JIHČ: Vypořádáno. 

Bod 26 
 
§ 42ab 

odst. 4 

Jihočeský 

kraj 
Počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesmí 

přesáhnout 20 dětí, a to i v případě, že toto zařízení je umístěno ve více 

budovách; tento počet dětí může být překročen jen v případě, že do péče 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou svěřeni sourozenci. 
 
Navrhujeme ponechání kapacity 28 dětí. 
S ohledem na nedostatečnou kapacitu pěstounů na přechodnou dobu je 

navrhovaná kapacita 20 dětí ve ZDVOP nedostatečná. Pěstounů na 

přechodnou dobu pro děti se specifickými potřebami (vícečetné 

Akceptováno jinak. 
Nová úprava provozních a personálních 

standardů podle § 42ab odst. 3, 4 se nebude 

vztahovat na již existující ZDVOP, ale pouze na 

zařízení nově zřízená po nabytí účinnosti novely. 
 
JIHČ: Vypořádáno. 
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sourozenecké skupiny, věkově starší děti, hendikepované děti …) je 

nedostatek a žádostí o zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu 

nepřibývá (a i tak většinou žádají o svěření 1 dítěte, event. dvojčat). Některé 

děti by pak nebylo možné umisťovat co nejblíže domovu a rodičům, a musely 

by být umisťovány i v rámci ostatních krajů. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o umístění dítěte, které je ohrožené, v jeho zájmu tak je, aby bylo umístěno 

blízko své rodiny, tak aby byly zachovány vazby mezi ním a jeho rodiči, 

event. dalšími blízkými osobami.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Bod 74 
 
§ 49 odst. 

11 

Jihočeský 

kraj 
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, a jde-li o pověření k zřízení zařízení sociálně-právní 

ochrany uvedené v § 39, též kapacitu těchto zařízení. 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. 
 
Navrhujeme doplnit a změnit 
… a jde-li o pověření k zřízení zařízení sociálně-právní ochrany uvedené v § 

39 odst. 1 písm. c), též kapacitu těchto zařízení. 
 
Vzhledem k tomu, že určení kapacity se netýká všech zařízení sociálně-
právní ochrany, ale pouze ZDVOP, navrhujeme doplnit příslušné ustanovení. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno. 
 
JIHČ: Vypořádáno. 

Bod 94 
 
§ 59g odst. 

1 písm. d) 

Jihočeský 

kraj 
Fyzická nebo právnická osoba se jako osoba provozující zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc dopustí přestupku tím, že 
d) nezajistí, aby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

poskytovalo dítěti ochranu a pomoc nejdéle po dobu jednoho roku 
 
Navrhujeme vypustit celý odstavec. 

Akceptováno. 
 
JIHČ: Vypořádáno. 
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Zřizovatel ZDVOP nemůže přímo ovlivnit situaci, kdy je dítě umístěno do 

ZDVOP na základě soudního rozhodnutí a existuje platný právní titul k 

pobytu dítěte v zařízení. Docházelo by k udělování sankcí za stav věci, který 

nemůže vždy zřizovatel zařízení ovlivnit.  
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Bod 103 
 
§ 64 odst. 2 

Jihočeský 

kraj 
Účastníky řízení o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou dítě a osoba provozující 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 
Navrhujeme doplnit:  
Účastníky řízení o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 

jsou dítě, rodič dítěte, jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte a ředitel 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.  
 
Účastníky řízení by měl být i rodič dítěte, jiná osoba odpovědná za výchovu 
dítěte a ředitel zařízení, neboť vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti se jich a jejich práv přímo dotýká, případně tím mohou být 

dotčeny, odkazujeme na § 27 správního řádu. Zároveň v novém § 16b odst. 

1 se uvádí, že obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje na žádost 

podanou dítětem, rodičem dítěte, jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte 

nebo ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o vydání 

souhlasu. Všechny tyto osoby by tak měly být zároveň i účastníky řízení o 
vydání souhlasu. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Účastníky řízení o vydání souhlasu budou pouze 

dítě a provozovatel zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o poskytování 

ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc uzavře samo dítě bez 

zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet tak, 

že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování 

v řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 
provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. 

V řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
 
JIHČ: Vypořádáno. 
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Důvodová 

zpráva 
 
§ 55 odst. 4 

Jihočeský 

kraj 
Z důvodu ochrany informací o osobě, která upozornila orgán sociálně-právní 

ochrany na skutečnosti uvedené v § 7, o místu pobytu rodiče, který se stal 

obětí domácího násilí v rodině s dítětem, o osobách, jimž bylo dítě svěřeno 

do péče před osvojením, nebo o místě pobytu takového dítěte se písemnosti 

s těmito informacemi uchovávají mimo spis. Předložení těchto písemností 

jiným orgánům veřejné moci podle jiného zákona tím není dotčeno. 
 
V důvodové zprávě není upřesněno, kterým orgánům veřejné moci se podle 

jiného zákona budou písemnosti předkládat. V případě, kdy půjde o trestní 

řízení, ve které fázi řízení se budou písemnosti předkládat. Navrhujeme 

upřesnit, komu a za jakých podmínek se budou písemnosti poskytovat.  
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno. 
Bude doplněno do důvodové zprávy. 
 
JIHČ: Vypořádáno. 

K bodu 6 – 
§ 16b odst. 

1, 2 

Ústecký kraj Navrhujeme znění § 16b odst. 1 a 2 nahradit tímto zněním: 
„(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává na základě žádosti 

podané dítětem, rodičem dítěte, jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte 

nebo ředitelem zařízení po děti vyžadující okamžitou pomoc, závazné 

stanovisko, v němž uvede, zda souhlasí či nesouhlasí …  
(2) Je-li zde důvod, pro který je poskytována ochrana a pomoc dítěti v 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 odst. 1, vydá obecní 

úřad obce s rozšířenou působností souhlas podle odst. 1, v opačném případě 

vydá nesouhlasné závazné stanovisko.“ 
 
Odůvodnění  
Obecní úřad obce s rozšířenou působností bude zjišťovat, zda jsou splněny 

podmínky pro poskytování ochrany a pomoc v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Z procesního hlediska se jeví jako dostačující vydání 

závazného stanoviska namísto realizace správního řízení, tak jak je to 

upraveno i v jiných částech zákona (např. dohody o výkonu pěstounské péče, 

dávky pěstounské péče). 
Pro účely připomínkované novely je dále ve všech případech, kdy je uváděno 

rozhodování o souhlasu myšleno vydání závazného stanoviska. 
 
Zásadní připomínka 
 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
V důsledku uzavření smlouvy o poskytování 

ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc dochází 

k významnému zásahu do vzájemného práva 

dítěte a rodičů na rodičovskou výchovu a péči 

podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a 

svobod, které je jedním z předních hledisek 

poskytování sociálně-právní ochrany v souladu s 
§ 5 zákona č. 359/1999 Sb. Vzhledem k tomu 
nepostačuje, aby obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vydával k důvodnosti pobytu dítěte 

pouze vyjádření (jako dosud) či závazné 

stanovisko, ale o vydání souhlasu nebo o 

zamítnutí vydání souhlasu vydával rozhodnutí. 
 
Založením pravomoci obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností rozhodovat ve věci 

vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě smlouvy bude 

jednoznačně posílena právní jistota jak 

samotných dětí a jejich rodičů, tak i osob 
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provozujících zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Zároveň nedojde k navýšení 

administrativní zátěže obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, neboť tyto jsou již na 

základě platné zákonné úpravy povinny vydávat 

ve lhůtě do 8 dnů vyjádření k důvodnosti 

umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě dohody. 
 
Bude vypuštěno ustanovení § 64 odst. 6 o 
vyloučení odkladného účinku odvolání proti 

rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností ve věci žádosti o vydání souhlasu 

s poskytováním ochrany a pomoc v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. V ustanovení § 

42a bude zánik závazky ze smlouvy o 
poskytování ochrany a pomoci navázán na nabytí 

právní moci rozhodnutí obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností o zamítnutí žádosti o 

vydání souhlasu, nikoliv na oznámení tohoto 

rozhodnutí osobě provozující ZDVOP. Pokud 

tedy dítě nebo provozovatel ZDVOP nebudou 
souhlasit s rozhodnutím obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a podají proti němu 

odvolání, ZDVOP bude moci poskytovat ochranu 

a pomoc dítěti na základě smlouvy až do 

pravomocného rozhodnutí. 
 
Nahradit rozhodnutí o vydání souhlasu 
s poskytováním ochrany a pomoci v zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 

základě smlouvy podle § 42a úpravou vydání 

závazného stanoviska k této otázce není ani 

legislativně možné s ohledem na skutečnost, že 

podle § 149 správního řádu je závazné 

stanovisko vždy vydáváno pro účely vydání 
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určitého správního rozhodnutí jiným 

správním orgánem a je závazné pro výrokou 

část tohoto rozhodnutí. V zákoně nelze proto 

upravit vydávání závazného stanoviska mimo 

správní řízení pro účely právního jednání 

v podobě smlouvy podle § 42a. 
 
Rozdíl mezi vedením správního řízení o vydání 

souhlasu a vedením řízení o vydání závazného 

stanovisko není z procesního hlediska nijak 

zásadní s ohledem na podmínky vydávání 

závazného stanoviska podle § 149 správního 

řádu. Účastníky řízení o vydání souhlasu budou 

pouze dítě a provozovatel zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o 

poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc uzavře samo dítě 

bez zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet 

tak, že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování 

v řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 
provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. 

V řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 
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založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
ROZPOR 
UK: Částečně akceptováno 
Nesouhlasíme s formou správního řízení při 

vydávání souhlasu. 
 

K bodu 23 
– § 42 odst. 

4 

Ústecký kraj Navrhujeme v § 42 odst. 4 větě první za slovo „potřebám“ vložit slova: „a 

vybavení pro zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.“  
 
Dále navrhujeme zrušit slova: „Osobním vybavením se rozumí prádlo, 

šatstvo, a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a 

pedikúra.“   
 
Odůvodnění 
Vzhledem k cílové skupině není v navrhovaném ustanovení dostatečně 

specifikováno zajištění zaopatření nezaopatřenému dítěti. Jsou nadbytečně 

uvedeny služby, které nejsou pro danou cílovou skupinu zásadní (např. holení 

a pedikúra) a nejsou uvedeny služby, které jsou pro danou cílovou skupinu 

zásadní (např. školní vybavení). 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení je formulováno shodně s platným 

zněním ust. § 48 odst. 3 zákona o sociálních 

službách, které je zachováno i v návrhu souběžně 

projednávané novely. Obě ustanovení řeší rozsah 

zaopatření dětí v pobytové službě, nahrazující 

prostředí domácí. Obě ustanovení musí být 

formulována ve vzájemném souladu, aby 

nedocházelo k odlišnému rozsahu zaopatření 

v různých pobytových službách v gesci MPSV. 
Ustanovení bude upraveno v návaznosti na 

výsledek MPŘ k novele zákona o sociálních 

službách, a to v souladu s finálním zněním 

souvisejícího § 48 odst. 3 zákona o sociálních 

službách. 
 
UK: Akceptováno. 

K bodu 27 
– § 42f 

Ústecký kraj Navrhované znění § 42f navrhujeme zrušit a zachovat stávající úpravu 

uvedenou v § 42b odst. 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 
 

Akceptováno jinak. 
Ředitel zařízení z důvodu systémové podjatosti 

jako zaměstnanec zařízení popř. statutární orgán 
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Odůvodnění 
Došlo by k nárůstu agendy, resp. k uložení nové povinnosti OSPOD. 

Analogickou úpravu upravuje zákon č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, podle něhož o úhradě příspěvku za péči o dítě v ústavním zařízení 

rozhoduje ředitel. 
 
Zásadní připomínka 

nemůže vydávat exekučně vykonatelné tituly ve 

své vlastní záležitosti (ve věci příjmů zařízení). 

Návrh předpokládá primárně smluvní ujednání o 

úhradě ve všech případech, tedy i tehdy, kdy se 

dítě do zařízení umísťuje jinak než na základě 

smlouvy s osobou, která má současně úhradovou 

povinnost (typicky na základě rozhodnutí soudu). 

Úprava rozhodování o úhradě je navrhována 

pouze pro případy, kdy se strany o úhradě 

nedohodnou – pak je ovšem nemyslitelné, aby 

autoritativně o úhradě rozhodla jedna ze stran. V 

případě nedohody mezi zařízením a osobou 

povinnou hradit úhradu může o věci rozhodnout 

jen třetí – nezávislá strana. Pokud jí nemá být 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, musí 

jít o soud. 
Ustanovení § 42f bude z návrhu zákona 

vypuštěno bez náhrady, tj. nebude založena 

rozhodovací pravomoc OÚ ORP ani ředitele 

ZDVOP, a uplatňování nároku provozovatele 

ZDVOP na úhradu nákladů se bude řídit obecnou 

soukromoprávní úpravou (možnost žaloby v 

civilním sporném řízení). 
 
UK: Akceptováno. 
 

K bodům 

30, 31 a 32 
Ústecký kraj Navrhujeme znění § 42g odst. 3 písm. a) nahradit tímto zněním: 

 
„a) Státní příspěvek náleží ročně za každé lůžko ve výši 360 000 Kč.“ 
 
Navrhujeme v § 42g odst. 3 písm. b) a c) zrušit. 
 
Navrhujeme v § 42g se odst. 4 a 5 zrušit. 
 
Odůvodnění 

Neakceptováno. 
Uplatněná připomínka by vedla k dalšímu 

navýšení rozpočtových výdajů na státní 

příspěvek pro zřizovatele ZDVOP nad rámec 

předloženého návrhu, s čímž Ministerstvo financí 

zásadně nesouhlasí, stejně jako se změnou 

základních parametrů nároku na státní příspěvek 

(nárok na umístěné dítě x nárok na lůžko). Pro 

další navýšení státního příspěvku pro zřizovatele 

ZDVOP nad rámec návrhu by tak MPSV nemělo 
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Cílem právní úpravy je stabilizovat financování a tím i činnost krizové 

pobytové služby pro ohrožené děti – zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc (dále jen „ZDVOP“). Přestože je ze strany MPSV navrhováno 

navýšení na 30 tis. Kč/měs/lůžko (pozn. to platí pouze v případě pobytu dítěte 

v zařízení po celý kalendářní měsíc), je stávající systém přiznání a výplaty 
státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP (dále jen „státní příspěvek“) 

nastavený jako nestabilní, nesystémový a administrativně náročný. Všechny 

pobytové služby nejen pro děti – v oblasti sociální (např. DOZP), oblasti 

školské (např. dětské domovy) či jiné jsou financovány „paušální“ platbou 

na lůžko na celý rok. V současné době je státní příspěvek vyplácen zpětně za 

každý kalendářní měsíc dle skutečného pobytu dětí v zařízení (na základě 

správního rozhodnutí místně příslušného krajského úřadu). 
Jak bylo uvedeno výše, ZDVOP je krizové pobytové zařízení pro ohrožené 

děti. Cílem činností OSPOD a dalších institucí (vč. ZDVOP) je, aby se 

situace v rodinách stabilizovala a děti se mohly vrátit co nejdříve ke svým 

rodičům (či jiným vychovatelům). V rámci tohoto dochází také ke 

krátkodobým návštěvám dětí u rodičů (jiných vychovatelů) z důvodu 

prohloubení (udržení) vzájemných vazeb. Z tohoto důvodu dochází ke 

krácení státního příspěvku, přestože nelze na uvolněné lůžko (krátkodoběji či 

dlouhodoběji) umístit jiné dítě. 
Měsíční přiznání a výplata státního příspěvku také významně zatěžuje 

administrativně a personálně kraje (řízení o přiznání a výplatě státního 

příspěvku), ale i ZDVOP (soustavné „hlášení“ – tj. zasílání podkladů pro 

správní rozhodnutí). Přitom stávající „krácení“ státního příspěvku přináší 

minimální finanční úsporu. Naopak lze definovat, že náklady na správní 

činnosti na tomto úseku SPOD jsou pak vyšší než úspora prostředků z takto 

zkráceného státního příspěvku. Přitom samo MPSV opakovaně deklaruje, že 

ZDVOP je pobytovou „sociální službou“ a tím by ZDVOP měly být 

přeřazeny do systému sociálních služeb, kde je financování řešeno dotací na 

celoroční provoz dle nastavených kritérií (vyrovnávací platby na lůžko). 
Stanovení roční „paušální“ platby přispěje také ke stabilizaci uvedených 

zařízení ZDVOP v ČR, protože zřizovatelé nebudou každý měsíc očekávat 

zaslání státního příspěvku se zpožděním z důvodu vedení náročného 

správního řízení. Zároveň je nutné konstatovat, že pro provozování ZDVOP 

jsou nastaveny „nejpřísnější“ standardy kvality v oblasti personální (je nutné 

mít 1 pečovatele na max. 4 děti a 1,0 úvazku sociálního pracovníka na 10 

k dispozici potřebné rozpočtové krytí. Z vývoje 

čerpání státního příspěvku a z poznatků MPSV 

z dotačních řízení k dofinancování provozu 

ZDVOP v letech 2018, 2019 navíc vyplývá, že 

navýšení částky státního příspěvku na 30 000 Kč 

měsíčně za každé dítě pobývající v péči ZDVOP 
je dostačující. 
ROZPOR 
UK: Na připomínce trváme. 
K navýšení rozpočtových výdajů nedojde. 

Každoročně dochází k výraznějšímu snižování 

počtu lůžek v jednotlivých krajích a tím i výdajů 

ze státního rozpočtu. Zavedením paušální platby 

dojde také ke snížení admin. náročnosti 

(soustavné vydávání správních rozhodnutí každý 

měsíc) a tím také k sekundární úspoře (v podobě 

nákladů na správní řízení). O přínosu paušální 

platby pro zřizovatele ZDVOP již není třeba 

opakovat. A pokud bude dána zákonná možnost 

krajům (hl. městu Preze) rozhodovat o počtu 

lůžek v jejich správních obvodech dle skutečných 

potřeb (jako např. v systému soc. služeb) např. 

formou vydávání pověření k výkonu SPO na 

určité období (nař. 3-5 let), tak nebude docházet 

k případnému většímu navyšování počtu lůžek v 

krajích. 
Pozn.: Ústecký kraj nenavrhuje navyšování 

státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nad 

návrh MPSV, kdy MPSV navrhuje 30 tis. Kč na 

měsíc na lůžko, Ústecký kraj navrhuje stejnou 

výši st. příspěvku, ale v ročním vyjádření. Pro 

vysvětlení:  
30 000 Kč x 12 měs. = 360 000 Kč. 
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dětí), což není takto nastaveno u žádného pobytového zařízení nejen pro děti. 

V případě, že se sníží počet umístěných dětí v zařízení, tak případné 

propuštění uvedených dočasně „nadbytečných“ pracovníků v přímé péči o 

děti nelze řešit okamžitým rozvázáním pracovního poměru bez náhrady. 

Tzn., že je nutné dodržovat pracovně právní předpisy (výpovědní lhůtu, 

odstupné). Zavedení paušální platby přispěje tím pádem také ke stabilizaci 

personálu ZDVOP, což je v případě péče o ohrožené děti zásadní. 
Pro stanovení potřebného počtu lůžek v krajích je vhodné schválit 

navrhovaný systém pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, kdy 

kraje budou mít pravomoc stanovit počet lůžek konkrétního zařízení na určitý 

časový úsek správním rozhodnutím (např. na základě vydefinované 

potřebnosti). 
Pozn.: k tomuto bude nutné dopracovat zákonnou úpravu v tom smyslu, že 

pověření k výkonu SPO bude vydáváno také na základě potřeb daného kraje 

(např. pověření bude vydáno na omezené časové období a při řízení o jeho 

prodloužení či vydání nového pověření bude jedním z kritérií i potřebnost v 

daném kraji – vyhodnocení obsazenosti stávajících kapacit ZDVOP v kraji, 
popř. i specializace na vybrané cílové skupiny dětí apod.). 
 
Zásadní připomínka 

 

K bodu 59 
– § 47u 

odst. 2 

Ústecký kraj Navrhujeme v § 47u odst. 2 vložit poslední větu, která zní: „Pro účely 

rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce podle věty druhé je krajská 

pobočka úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností.“ 
 
Odůvodnění 
V praxi jsme zaznamenali postup úřadu práce, který nesledoval nejlepší 

zájem dítěte v kontextu celé sociální práce s rodinou. OSPOD by bez 

možnosti vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce přišel o možnost být 

předem informován a případně ovlivnit konečné rozhodnutí úřadu práce, 

které výrazným způsobem zasáhne do života dítěte a rodiny a má vliv na práci 

sociální pracovnice OSPOD s rodinou. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno, ustanovení § 47u odst. 2 bude 

doplněno v souladu s uplatněnou 

připomínkou. 
 
UK: Vypořádáno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

172 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

K bodu 77 
– § 50 odst. 

1 písm. e) 

Ústecký kraj Navrhujeme v § 50 odst. 1 písm. e)  za text… d) až f) vložit h). 
 
Odůvodnění 
Doplnění se navrhuje, aby bylo nové ustanovení zákona v souladu s 

důvodovou zprávou. V zájmu právní jistoty se navrhuje, výslovně zakotvit 

tento zákonný důvod pro možnost odnětí pověření. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
 
UK: Akceptováno. 

K bodu 
103 – § 64 

odst. 2 

Ústecký kraj Navrhujeme znění § 64 odst. 2  nahradit tímto zněním: 
„(2) Závazné stanovisko se doručuje 
a) v případě vyslovení souhlasu pouze ředitel zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc; 
b) v případě vyslovení nesouhlasu oběma smluvním stranám.“ 
 
Odůvodnění 
Pokud by o vydání souhlasu obecní úřad obce s rozšířenou působností 

vydával rozhodnutí a účastníkem řízení bylo nezletilé dítě, bylo by třeba 

ustanovit dítěti z důvodu procesní nezpůsobilosti kolizního opatrovníka. V 

případě vydání nesouhlasného stanoviska, je třeba seznámit obě smluvní 

strany – možnost využití opravného prostředku a hledání jiného řešení pro 

zajištění dítěte. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Viz výše vysvětlení k připomínce k § 16b. 
ROZPOR 
UK: Na připomínce trváme – viz bod 1 
 
 

K bodu 
104 – § 64 

odst. 4 

Ústecký kraj Navrhujeme slova „do 8 dnů“ nahradit slovy „do 15 pracovních dnů“. 
 
Odůvodnění 
Navrhovaná lhůta 8 dní je zcela nedostatečná pro seznámení OSPOD se 

situací dítěte, zjištění a vyhodnocení relevantních informací a vydání 

přezkoumatelného závazného stanoviska. Z tohoto důvodu se navrhuje lhůta 

15 pracovních dnů. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
V zájmu právní jistoty dítěte, rodičů a 

provozovatele zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc je žádoucí, aby ve věci vydání 

či zamítnutí souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti bylo rozhodnuto co nejdříve. Podle 

platné zákonné úpravy vydává obecní úřad obce 

s rozšířenou působností vyjádření k důvodnosti 

umístění dítěte do ZDVOP rovněž ve lhůtě do 8 

dnů. 
ROZPOR 
UK: Na připomínce trváme 
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Lhůta 8 dnů je pro vydání rozhodnutí ve správním 

řízení zcela nedostatečná, nelze srovnávat lhůtu 

pro důvodnost se správním rozhodnutí. 

S ohledem na zátěž pracovníků OSPOD a častou 

nepřítomnost na pracovišti je lhůta nepřiměřeně 

krátká. Dalším problémem může být přijetí 

žádosti v době svátků apod. 
K bodu 
104 – § 64 

odst. 5 

Ústecký kraj Navrhujeme znění § 64 odst. 5 nahradit tímto zněním: 
„(5) Je-li žádost o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěte 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podána opožděně, je 

povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností posoudit, zda 

promine důvody, pro které došlo ke zmeškání lhůty. V případě, že dojde k 

závěru, že ke zmeškání lhůty došlo z důvodů hodných zvláštního zřetele, 

posoudí a vydá závazné stanovisko. V opačném případě vydá nesouhlasné 

závazné stanovisko a posouzením smlouvy se nezabývá.“   
 
Odůvodnění 
Navrhované ustanovení je významně represivní, i ve správním řádu je 
upravena možnost prominutí zmeškání lhůty v odůvodněných případech. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
V § 60 odst. 3 bude prodloužena lhůta pro podání 

žádosti o vydání souhlasui podle § 16b do třetího 

pracovního dne následujícího po přijetí dítěte do 

ZDVOP, aby bylo minimalizováno riziko 

opožděného podání žádosti. Jinak postačuje 

obecná úprava podmínek pro prominutí zmeškání 

úkonu podle § 41 správního řádu, podle které 
- správní orgán může žádosti o prominutí 

zmeškání úkonu přiznat odkladný účinek, 

pokud podateli hrozí vážná újma a 

nevznikne-li přiznáním odkladného účinku 

újma způsobená dotčením práv nabytých v 

dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu 

převyšující újmu hrozící podateli; 
- správní orgán promine zmeškání úkonu, 

prokáže-li podatel, že překážkou byly 

závažné důvody, které nastaly bez jeho 

zaviní. 
UK: Akceptováno. 
 

K bodu 
104 – § 64 

odst. 6 

Ústecký kraj Navrhujeme znění § 64 odst. 6 nahradit tímto zněním: 
„V případě vydání nesouhlasného závazného stanoviska jsou smluvní strany 

oprávněny požádat o přezkoumání nadřízený správní orgán.“ 
 
Odůvodnění  
Navrhujeme využití právní úpravy správního řádu (§ 149). 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Viz výše vysvětlení k připomínce k § 16b. 
V souladu s § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), bude o 

podaném odvolání proti rozhodnutí obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností o zamítnutí 

žádosti o vydání souhlasu s poskytováním 
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ochrany a pomoci dítěti rozhodovat nadřízený 

krajský úřad. 
ROZPOR 
UK:  

§ 4a písm. 

c) bod 2 
Karlovarský 

kraj 
 
Vše 

vypořádáno 

§ 4a písm. c) bod 2 
 
Odůvodnění: 
Návrh definující osobu, která podala návrh na svěření dítěte do pěstounské či 

předpěstounské péče, který není zjevně bezúčelný,           a o toto dítě fakticky 

pečuje, jako osobu pečující, se jeví jako nadbytečný. Ten, kdo podal návrh 

na svěření dítěte do pěstounské či předpěstounské péče nemůže předjímat 

rozhodnutí soudu tím, že převezme dítě do své péče ještě před tímto 

rozhodnutím. Případy, na které se uvedený návrh může vztahovat, se budou 

týkat převážně nezprostředkované pěstounské péče v případech, kdy již dříve 

bylo dítě v péči zájemce o pěstounskou péči na základě jiného právního titulu, 

případně bez právního titulu. V těchto případech však považujeme za 

důležité, aby bylo o typu péče standardně rozhodnuto soudem. Argument, že 

je stěžejní získat co nejdříve od převzetí faktické péče o dítě finanční 

prostředky na zajištění potřeb dítěte a na nakoupení ošacení a dalšího 

vybavení pro dítě považujeme za správný, navrhovaným způsobem se však 

problematika včasného finančního zajištění vyřeší pouze pro úzkou skupinu 
pečujících osob. Nejedná se o systémové řešení. Za systémové řešení 

považujeme zrychlené vyplacení příspěvku při převzetí dítěte, které 

navrhujeme níže. Za problematický považujeme také požadavek posuzování 

zjevné bezúčelnosti, kterému se však budeme rovněž věnovat v samostatné 

připomínce.  
 
Návrh nového znění: 
Návrh nového znění: 
§ 4a 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte fyzická osoba, které 

bylo dítě svěřeno do osobní péče rozhodnutím příslušného orgánu,        

a to ode dne vykonatelnosti takového rozhodnutí, 

Neakceptováno 
Pro osoby, které žádají o svěření dítěte do 

pěstounské či předpěstounské péče a zároveň již  
o dítě fakticky pečují, je stěžejní získat co 

nejdříve od převzetí faktické péče o dítě finanční 

prostředky na zajištění potřeb dítěte a na 

nakoupení ošacení a dalšího vybavení pro dítě. 

Návrhem se pro účely dávek pěstounské péče 

odstraňuje problém posuzování zmatečných nebo 

nevykonatelných soudních rozhodnutí (pomalá 

předběžná opatření apod.). V případě, že je 

faktická péče v domácnosti žadatelé ohrožující, 

musí OSPOD situaci řešit podle ust. § 16a odst. 1 

případně ve spojení s § 16. Pokud by šlo o 

svévolně podaný návrh a znemožnění péče 

oprávněným osobám, pak podle § 882 

občanského zákoníku platí, že zadržuje-li jiná 

osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, 
aby jim dítě předala; to platí i mezi rodiči 

navzájem. Toto právo má i ten, kdo o dítě 

oprávněně pečuje. Osoba, která dítě protiprávně 

zadržuje, má povinnost jej řádně předat tomu, 

kdo má dítě po právu v péči. 
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b) osobou v evidenci fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, 
které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, 
c) osobou pečující o dítě (dále jen „osoba pečující“) fyzická osoba, 
1. která je jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, jíž bylo dítě 

svěřeno  
do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu nebo 

předpěstounské péče, 
2. která podala návrh na svěření dítěte do pěstounské péče nebo 

předpěstounské péče nebo návrh na jmenování poručníkem dítěte, 

který není zjevně bezúčelný, a která o toto dítě osobně pečuje, a to do 

skončení soudního řízení o tomto návrhu, 
3. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje. 
Zásadní připomínka 

§ 14 odst. 1 

písm. j) 
Karlovarský 

kraj 
§ 14 odst. 1 písm. j)  
 
Odůvodnění: 
Návrh nového ustanovení shledáváme potřebným. Toto ustanovení 

zakládá aktivní legitimaci obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností k podání návrhu soudu na zrušení pěstounské péče. 

Nesouhlasíme však s argumentem, že může být potřeba zvýšené 

ingerence ze strany orgánu veřejnoprávní ochrany dítěte pouze 

v případě nezprostředkované pěstounské péče. Naopak, máme 

zkušenost, že i v rámci zprostředkované pěstounské péče vznikají 

situace, kdy bude toto ustanovení žádoucí. Považujeme za důležité 

vztáhnout nové ustanovení také na pěstounskou péči 

zprostředkovanou.   
 
Návrh nového znění: 
§ 14  
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností podává za podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem11) návrh soudu 
 a) na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte, 

Akceptováno. 
Současně se zakotvením aktivní legitimace 

OÚORP k podání návrhu na zrušení pěstounské 

péče (bez dalších omezení) bude doplněno 

oprávnění podat návrh na odvolání poručníka (na 

základě připomínky Moravskoslezského kraje). 
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 b) na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti anebo omezení 

nebo pozastavení jejího výkonu, 
 c) na nařízení ústavní výchovy, 
d) na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, 
 e) na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení 

rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, 
 f) na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho 

zrušení, 
 g) na nařízení výchovného opatření podle § 13a, na prodloužení doby 

trvání tohoto výchovného opatření nebo na jeho zrušení, 
 h) na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, 
 i) na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého 

rodiče, 
 j) na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s 

dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti, 
j) na zrušení pěstounské péče 
k) na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších 

povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské 

odpovědnosti. 
 
Zásadní připomínka 

§ 16a 

odst. 3 
 

Karlovarský 

kraj 
§ 16a odst. 3 
 
Odůvodnění: 
V rámci první připomínky navrhujeme vypustit z návrhu celé 

ustanovení § 4a písm. c) bod 2. Kromě výše popsaných důvodů, pro 

které považujeme uvedené ustanovení za nadbytečné, máme za to, že 

nová povinnost navrhovaná v rámci ustanovení § 16a odstavec 3, která 

má vzniknout obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, přinese 

v praxi pouze zvýšení zátěže pro pracovníky OSPOD, kteří budou 
muset závazně stanovit skutečnosti, které nelze prokazatelně zjistit, 

Akceptováno jinak. 
V úpravě § 16a bude doplněn výčet situací, kdy 

je třeba návrh na svěření dítěte do pěstounské, 

předpěstounské nebo poručnické péče považovat 

za zjevně bezúčelný. 
Počáteční datum převzetí dítěte do osobní péče 

bude dokládat samotný žadatel k žádosti o dávku 

pěstounské péče formou čestného prohlášení. 
.       Konkrétně budou v § 16a doplněny odstavce 4 a 

5 v následujícím znění. 
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jako je zjevná bezúčelnost podaného návrhu na svěření dítěte do 

pěstounské nebo předpěstounské péče a počáteční datum osobní péče 

o dítě.  
K zjevné bezúčelnosti - návrh neobsahuje konkrétní vymezení 

termínu toho, co je považováno za zjevnou bezúčelnost. Vycházíme-li 
z teze, že se jedná o očividný či evidentní stav, který popírá základní 

ustanovení o pěstounské péči zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pak by se pracovníci OSPOD 

v závazném stanovisku měli vyjádřit např. k tomu, zda je zde situace, 
kdy o dítě nemůže pečovat žádný z rodičů ani poručník nebo zda ten, 

kdo se má stát pěstounem, skýtá  záruky řádné péče. Tato zjištění, 

hodnocení a rozhodování o těchto skutečnostech náleží soudu.  
K počátečnímu datu osobní péče o dítě – pracovník OSPOD nemůže 

do závazného stanoviska uvést žádné jiné datum, než to, které je mu 

sděleno osobou, která má zájem stát se pěstounem. Sám nemůže takové 

datum spolehlivě zjistit. Tento úkon si tedy může zajistit samotná 

krajská pobočka Úřadu práce.  
 
Za problematickou považujeme rovněž příslušnost k vydávání 

závazného stanoviska ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností dle trvalého pobytu žadatele, bez možnosti dožádání jiného 

orgánu sociálně-právní ochrany, v jehož obvodu se rodina nachází, ve 

smyslu ustanovení § 62. 
 
Návrh nového znění: 
§ 16a 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen posoudit, 

zda je nutné učinit opatření směřující k ochraně dítěte, jestliže dítě je 

se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte bez 

rozhodnutí příslušného orgánu předáno do péče osoby,  
která má úmysl přijmout dítě do své trvalé nebo dlouhodobé péče, nebo 

jestliže je dítě se souhlasem rodičů a bez rozhodnutí soudu předáno do 

péče budoucího osvojitele. Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

„(4) Pro účely tohoto zákona se návrh osoby 

uvedené v § 4a písm. c) bodu 2 na svěření dítěte 

do pěstounské nebo předpěstounské péče nebo na 

její jmenování poručníkem dítěte považuje za 

zjevně bezúčelný, zejména pokud 

a)      je podán, ačkoli o dítě může osobně 

pečovat některý z rodičů nebo poručník, 

b)      o péči o dítě bylo rozhodnuto a nedošlo 

k podstatné změně poměrů, 

c)      pokud byl návrh podán s nepoctivým 

úmyslem, 

d)      návrh podá osoba, která dítě protiprávně 

zadržuje, 

e)      je podání návrhu zjevným zneužitím 

práva. 

(5)   Pro účely tohoto zákona počáteční datum 

osobní péče o dítě dokládá čestným 

prohlášením osoba, která podala návrh na 

svěření dítěte do pěstounské péče nebo 

předpěstounské péče nebo návrh na 

jmenování poručníkem dítěte a která o toto 

dítě osobně pečuje. Čestné prohlášení se 

podává na předepsaném tiskopise. V čestném 

prohlášení se uvádí 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte a 

jeho rodné číslo, 
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je povinen taková opatření učinit zejména v případě, kdy osoba, která 

převzala dítě do své péče, bez zbytečného odkladu nepodá příslušnému 

orgánu návrh na osvojení dítěte, na svěření dítěte do pěstounské péče 

nebo do předpěstounské péče, návrh na svěření dítěte do péče jiné 

osoby nebo návrh na jinou právní úpravu svého vztahu     k dítěti. 
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje osobě, které 

bylo dítě předáno do péče podle odstavce 1 věty první, pomoc při 

řešení problémů spojených s péčí o dítě,  
při podávání návrhů příslušným orgánům na úpravu právního vztahu 

této osoby k dítěti a při uplatňování nároků, zejména v sociální oblasti. 
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává na žádost 

krajské pobočky Úřadu práce závazné stanovisko, v němž uvede, 

zda návrh osoby uvedené v § 4a písm. c) bod 2 na svěření dítěte do 

pěstounské nebo předpěstounské péče nebo na její jmenování 

poručníkem dítěte je nebo není zjevně bezúčelný, zda tato osoba o 

dítě osobně pečuje a počáteční datum osobní péče o dítě. 
 
Zásadní připomínka 

b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné 

číslo osoby, která podala návrh na svěření 

dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské 

péče nebo návrh na jmenování poručníkem 

dítěte a která o toto dítě osobně pečuje,  

c) počáteční datum osobní péče o dítě.“. 

 
x.   V § 47w se na konci písmene e) tečka nahrazuje 

čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 
        
       „f) čestné prohlášení podle § 16a odst. 5.“. 

  
K vydání závazného stanoviska podle § 16a odst. 

3 bude místně příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností příslušný podle místa 

trvalého pobytu dítěte. 
§ 16b 
 

Karlovarský 

kraj 
§ 16b 
 
Odůvodnění: 
K účelu samotného ustanovení nemáme připomínky. Dovolujeme si 

ale poukázat na nárůst administrativní zátěže, s ní spojenou časovou 

vytíženost pracovníků a možné finanční zatížení spojené 

s personálním nárůstem. Oproti Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace k návrhu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí (RIA), 

kde je v bodu 1.6 uvedeno, že „Navrhovaná úprava nepřináší zvýšenou 

administrativní zátěž, naopak v řadě případů dochází k jejímu snížení 

(…)“ se domníváme,   že konkrétně vydávání souhlasu s poskytováním 

ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc zvýšenou administrativní zátěž pro pracovníky OSPOD 

přinese. 
 

Akceptováno. 
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Návrh nového znění: 
Zohlednit dopad nové povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností na personální zatížení, a to v rámci státní dotace na výkon  

sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností. 
 
Zásadní připomínka 

§ 42 odst. 

2 písm. f) 
 

Karlovarský 

kraj 
§ 42 odst. 2 písm. f) 
 
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení uvádí, že zařízení zajišťuje výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, přesto navrhujeme doplnit zajištění pomoci při 

přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy                      (v 

konceptu doplnění vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí je uvedeno 

„vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo 

pracovního uplatnění“). 
 
Návrh nového znění: 
§42 odst. 2 písm. f) 
„zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, pomoc 

při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy“ 
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Návrh obsahuje mj. základní činnost zajištění 

výchovných, vzdělávacích a aktivizačních 

činností. Základní standard v § 42ab odst. 2 pak, 

že Zařízení … může vykonávat činnost jen v 

objektu nebo prostorách, které umožňují … 

přípravu dětí na školní vyučování, … zájmovou a 

další činnost ve volném čase. Zajištění povinného 

vzdělávání vyplývá a je upraveno školským 

zákonem.  
V podrobnostech bude dále upraveno v rámci 

prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb. 

§ 42 odst. 

4 
 

Karlovarský 

kraj 
§ 42 odst. 4 
 
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení uvádí, že nezaopatřenému dítěti podle odstavce   

1 se v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje osobní 

vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby 

s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí 

prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, 

holení a pedikúra. Navrhujeme osobní vybavení doplnit o základní 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení je formulováno shodně s platným 

zněním ust. § 48 odst. 3 zákona o sociálních 

službách, které je zachováno i v návrhu souběžně 

projednávané novely. Obě ustanovení řeší rozsah 

zaopatření dětí v pobytové službě, nahrazující 

prostředí domácí. Obě ustanovení musí být 

formulována ve vzájemném souladu, aby 

nedocházelo k odlišnému rozsahu zaopatření 

v různých pobytových službách v gesci MPSV. 
Ustanovení bude upraveno v návaznosti na 
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hygienické potřeby a dále učební potřeby a pomůcky. Kategorii 

některých služeb pak o úhradu nezbytných nákladů na vzdělávání. 
 
Návrh nového znění: 
§ 42 odst. 4 
Nezaopatřenému dítěti podle odstavce 1 se v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc poskytuje osobní vybavení, drobné 

předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím 

k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo          a 

obuv, základní hygienické potřeby a učební potřeby a pomůcky; 

některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra               a 

úhrada nezbytných nákladů na vzdělávání. 
 
Zásadní připomínka 

výsledek MPŘ k novele zákona o sociálních 

službách, a to v souladu s finálním zněním 

souvisejícího § 48 odst. 3 zákona o sociálních 

službách. 
 

§ 42aa 

odst. 2 
písm. d) 

Karlovarský 

kraj 
§ 42aa odst. 2 písm. d) 
 
Odůvodnění: 
S uvedeným nárokem na kapesné a jeho výši souhlasíme, není ale 

zřejmé, z jakých zdrojů bude kapesné financováno. Dále se nám jeví 

uznání nároku na kapesné „pouze“ pro děti umístěné na základě 

rozhodnutí soudu jako diskriminační oproti dětem umístěným 

v zařízení na základě smlouvy. 
 
Návrh nového znění: 
Pokud bude výplata kapesného řádně pokryta (např. navýšením 

státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP), definovat podmínky 

nároku a výše kapesného pro všechny děti např. ve vyhlášce                    č. 

473/2012 Sb. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno, vysvětleno. 
Navyšuje se státní příspěvek pro zřizovatele 

ZDVOP a rovněž rozsah úhrady rodičů a dalších 

povinných osob, zdroje pro poskytování 

kapesného dětem tak budou zajištěny. 
Bude doplněna úprava poskytování kapesného 

rovněž pro děti pobývající ve ZDVOP na základě 

smlouvy. Konkrétně bude § 42a odst. 1 doplněn 

údaj smlouvy: „ujednání o výši kapesného, jde-
li nezaopatřené dítě starší sedmi let“. 
 

§ 47d odst. 

2 
Karlovarský 

kraj 
§ 47d odst. 2 
  
Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 
Bude navrženo navýšení celkové částky státního 

příspěvku na výkon pěstounské péče jak  
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Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je určen na pokrytí nákladů 

vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám 

v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad 

pěstounskou péčí. Náklady vynakládané na zajišťování pomoci 

pěstounům na přechodnou dobu, jsou obvykle vyšší, než náklady 

vynakládané za doprovázení dlouhodobých pěstounů (častější 

osobní kontakty, účasti u soudních řízení a případových konferencí, 

specifické vzdělávání, vyšší míra poskytované podpory, účast na 

plánování přechodů, provázení u přechodů atd.) S ohledem na tuto 
skutečnost navrhujeme navýšit státní příspěvek na výkon pěstounské 

péče určený na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci 

osobám v evidenci. 
 
Návrh nového znění: 
(2)  
a)Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 000 Kč 

za kalendářní rok, pokud pravomocné správní rozhodnutí nebo dohoda 

o výkonu pěstounské péče trvaly po celý kalendářní rok, 
b) výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče na 

přechodnou dobu činí 52 000 Kč za kalendářní rok, pokud 

pravomocné správní rozhodnutí nebo dohoda o výkonu 

pěstounské péče trvaly po celý kalendářní rok, 
c) částku, odpovídající jedné dvanáctině z částky uvedené v písmenu 

a), a to za každý kalendářní měsíc nebo jeho část v rámci kalendářního 

roku, v němž existovalo pravomocné správní rozhodnutí, nebo trvala 

dohoda o výkonu pěstounské péče. 
 
Zásadní připomínka 

v případě dohody uzavřené s pěstounem na 

přechodnou dobu, tak i v případě dohody 

s ostatními osobami pečujícími. 

§ 47d odst. 

10 
Karlovarský 

kraj 
§ 47d odst. 10 
 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme na rozpor ve formulacích uvedeného ustanovení, kdy 

návrh změny zákona obsahuje formulaci:  

Akceptováno, vysvětleno. 
Podle upraveného znění návrhu zákona bude 

příjemce státního příspěvku na výkon pěstounské 

péče předkládat pouze přehled využití státního 

příspěvku, nikoliv vyúčtování. 
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„Příjemce státního příspěvku podle odstavce 1 je povinen do 15. února 

kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který byl 

státní příspěvek vyplacen, předložit krajské pobočce Úřadu práce, 

která tento příspěvek přiznala, přehled využití státního příspěvku 

náležejícího za kalendářní rok.“  
Platná znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn 

obsahují formulaci:  
„Příjemce státního příspěvku podle odstavce 1 je povinen do 15. února 

kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který byl 

státní příspěvek vyplacen, předložit krajské pobočce Úřadu práce, 

která tento příspěvek přiznala, vyúčtování státního příspěvku 
náležejícího za kalendářní rok.“ 
 
Návrh nového znění: 
Není zřejmé, která formulace je správná. 
 
Zásadní připomínka 

§ 47j odst. 

2 
 

Karlovarský 

kraj 
§ 47j odst. 2 
 
Odůvodnění: 
Navrhované znění neobsahuje doplnění, že se jedná o svěření  dítěte 

do pěstounské péče na přechodnou dobu. V praxi může dojít k situaci, 
kdy pěstoun na přechodnou dobu, je zároveň dlouhodobým pěstounem 

a má již svěřené dítě do dlouhodobé pěstounské péče. 
 
Návrh nového znění: 
(2)  Výše odměny pěstouna osoby v evidenci za kalendářní měsíc, 

není-li dále stanoveno jinak, činí: 
a) 20 000 Kč, jde-li o osobu v evidenci, která není současně osobou 

pečující, 
b) 30 000 Kč, je-li osoba v evidenci zároveň pečující osobou, které je 

do pěstounské péče na přechodnou dobu svěřeno 1 dítě, 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Pravidla pro stanovení výše odměny osoby 

v evidenci, která je zároveň osobou pečující, 

budou stejná bez ohledu na to, zda pečuje o dítě 

svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu 

nebo do jiné formy pěstounské, předpěstounské 

či poručnické péče. 
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36 000 Kč, je-li osoba v evidenci zároveň osobou pečující, které je do 
pěstounské péče na přechodnou dobu svěřeno 1 dítě, které je osobou 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká 

závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná 

závislost). 
 
Zásadní připomínka 

§ 47v 

odst. 2 
 

Karlovarský 

kraj 
§ 47v odst. 2 
 
Odůvodnění: 
V rámci první připomínky navrhujeme vypustit z návrhu celé 

ustanovení § 4a písm. c) bod 2. Kromě výše popsaných důvodů, pro 

které považujeme uvedené ustanovení za nadbytečné, máme za to, že 

nová povinnost navrhovaná v rámci ustanovení § 16a odstavec 3, která 

má vzniknout obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, přinese 

v praxi pouze zvýšení zátěže pro pracovníky OSPOD, kteří budou 

muset závazně stanovit skutečnosti, které nelze prokazatelně zjistit, 

jako je zjevná bezúčelnost podaného návrhu na svěření dítěte do 

pěstounské nebo předpěstounské péče a počáteční datum osobní péče 

o dítě.  
K zjevné bezúčelnosti - návrh neobsahuje konkrétní vymezení 

termínu toho, co je považováno za zjevnou bezúčelnost. Vycházíme-li 
z teze, že se jedná o očividný či evidentní stav, který popírá základní 

ustanovení o pěstounské péči zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pak by se pracovníci OSPOD 

v závazném stanovisku měli vyjádřit např. k tomu, zda je zde situace, 
kdy o dítě nemůže pečovat žádný z rodičů ani poručník nebo zda ten, 

kdo se má stát pěstounem, skýtá  záruky řádné péče. Tato zjištění, 

hodnocení a rozhodování o těchto jevech náleží soudu.  
K počátečnímu datu osobní péče o dítě – pracovník OSPOD nemůže 

do závazného stanoviska uvést žádné jiné datum, než to, které je mu 

sděleno osobou, která má zájem stát se pěstounem. Sám nemůže takové 

Akceptováno jinak. 
Viz výše vysvětlení k připomínce k § 16a. 
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datum spolehlivě zjistit. Tento úkon si tedy může zajistit samotná 

krajská pobočka Úřadu práce.  
Za problematické považujeme rovněž příslušnost k vydávání 

závazného stanoviska ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností dle trvalého pobytu žadatele, bez možnosti dožádání jiného 

orgánu sociálně-právní ochrany, v jehož obvodu se rodina nachází, ve 

smyslu ustanovení § 62. 
 
Návrh nového znění: 
2) Řízení o přiznání dávek pěstounské péče se zahajuje na základě 

písemné žádosti podané na tiskopise předepsaném ministerstvem. Je-
li žádost podána osobou uvedenou v § 4a písm. c) bod 2, krajská 

pobočka Úřadu práce je povinna si vyžádat závazné stanovisko 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností o tom, zda návrh 

osoby uvedené v § 4a písm. c) bod 2 na svěření dítěte do pěstounské 

nebo předpěstounské péče nebo na její jmenování poručníkem 

dítěte je nebo není zjevně bezúčelný a zda tato osoba o dítě osobně 

pečuje, a kterým je určeno počáteční datum osobní péče o dítě. 
 
Zásadní připomínka 

§ 47t odst. 

2 
 

Karlovarský 

kraj 
§ 47t odst. 2 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na připomínky k § 4a písm. c) bod 2 navrhujeme 

systémové řešení situace, kdy je stěžejní získat co nejdříve od převzetí 

faktické péče o dítě finanční prostředky na zajištění potřeb dítěte a na 

nakoupení ošacení a dalšího vybavení pro dítě. Takovou situaci je 
nutné považovat za mimořádnou, kterou je třeba okamžitě řešit, stejně 

jako v případě výplaty dávky hmotné nouze Mimořádná okamžitá 

pomoc, která je vyplácena bezodkladně.  
 
Mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhované doplnění je nadbytečné. Krajská 

pobočka ÚP je povinna žádost o přiznání 

příspěvku při převzetí dítěte povinna vyřídit 

bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od podání 

žádosti, v zájmu urychlení nebude v případě 

vyhovění žádosti nově nutné vydávat rozhodnutí, 

ale pouze oznámení o výši přiznané dávky. 

V souladu se základní zásadou rychlosti postupu 
správních orgánů podle § 6 odst. 1 správního řádu 

je pak nutné i výplatu přiznané dávky provést bez 

zbytečných průtahů. 
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Návrh nového znění: 
(3) Příspěvek při převzetí dítěte se vyplatí bezodkladně 
Dosavadní odstavce 3 – 5 se označují jako 4 – 6. 
 
Zásadní připomínka 

§ 49 odst. 

7 
 

Karlovarský 

kraj 
§ 49 odst. 7 
 
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení uvádí, že v případě, že pověřená osoba chce zřídit 

nové zařízení sociálně-právní ochrany nebo jiné pracoviště téhož 

zařízení sociálně-právní ochrany anebo zvýšit nebo snížit nejvýše 

přípustnou kapacitu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

rozhoduje krajský úřad o změně pověření nebo o vydání nového 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany na základě vyhodnocení 

potřeb poskytování sociálně-právní ochrany na území kraje. 

K vyhodnocování potřeb poskytování sociálně-právní ochrany na 

území kraje nemáme připomínky, ale s ohledem na transparentnost      a 
jednotnost vyhodnocování se nám jeví jako potřebné, aby bylo 

specifikováno, co je obsahem vyhodnocování. 
 
Návrh nového znění: 
Navrhujeme zpracovat metodický dokument k vyhodnocování potřeb 

sociálně-právní ochrany na území kraje. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

§ 50b odst. 

4 
Karlovarský 

kraj 
§ 50b odst. 4 
 
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení nezohledňuje pobyt dětí ve ZDVOP, který 

v některých případech předchází nařízení ústavní výchovy (v případě 

starších dětí v krizi bývá ZDVOP vyhledáváno). Vzhledem ke 

stanoveným dobám nepřetržitého svěření do pěstounské péče nebo 

nařízené ústavní výchovy se nám jeví jako nezbytné započítávat do 

Akceptováno jinak 
Odstavec 1 bude doplněn z důvodu právní jistoty 

tak, aby bylo zřejmé, že ústavní výchovou se 

rozumí i svěření do ZDVOP takto: 
Zletilá nebo plně svéprávná fyzická osoba (dále 

jen „oprávněná osoba“) má nárok na 
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těchto dob i dobu pobytu ve ZDVOP, aby nedocházelo k diskriminaci 
dětí, které se hodlají studiem připravovat na své budoucí povolání         a 
nezapočítáním doby pobytu ve ZDVOP by jim případně nevznikl 
nárok na příspěvek. 
 
Návrh nového znění: 
§ 50b odst. 4 
Podmínka nepřetržitého trvání náhradní péče podle odst. 1 písm. a) je 

splněna také tehdy, došlo-li ve vymezené době, ke změně osoby 

pěstouna nebo ke změně poskytovatele služeb v zařízení ústavní 

výchovy. Podmínka podle odst. 1 písm. a) bod 1 je splněna také tehdy, 

pokud byla oprávněná osoba bezprostředně před svěřením do 

pěstounské péče v ústavní výchově alespoň po dobu 18 měsíců po sobě 

jdoucích. Podmínka podle odst. 1 písm. a) bod 2 je splněna také tehdy, 

pokud byla oprávněná osoba bezprostředně před nařízením ústavní 

výchovy nepřetržitě alespoň 1 rok v pěstounské péči                     a 

následně nařízená ústavní výchova nebo svěření do péče zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc trvalo alespoň 6 měsíců po sobě 

jdoucích. 
 
Zásadní připomínka 

zaopatřovací příspěvek, který náleží za 

kalendářní měsíc, pokud 
a) byla do dne nabytí zletilosti nebo do dne nabytí 

plné svéprávnost svěřena do pěstounské péče 

podle § 47a odst. 1 nebo jí byla nařízena ústavní 

výchova podle občanského zákoníku včetně 

svěření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc podle § 971 odst. 2 (dále jen „náhradní 

péče“) a tato náhradní péče trvala nepřetržitě 
Odstavec 5 bude doplně tak, aby započitatelné 

doby zahrnovyly i předběžnou úpravu poměrů a 

výchovné opatření podle § 13a takto:  
Doba, po kterou byla oprávněná osoba svěřena 

do pěstounské péče na základě usnesení soudu o 

nařízení předběžného opatření nebo byla v plném 

přímém zaopatření ústavního zařízení na 

základě usnesení soudu o předběžné úpravě 

poměrů dítěte nebo o výchovném opatření podle 

§ 13a, a která bezprostředně předcházela dni, ke 

kterému se stalo rozhodnutí soudu o náhradní 

péči podle odstavce 1 písm. a) vykonatelné, se 

započítává do doby, po kterou musí náhradní 

péče trvat podle odstavcea).  

 
§ 50b 

odst. 5 
 

Karlovarský 

kraj 
§ 50b odst. 5 
  
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení nezohledňuje pobyt dětí ve ZDVOP, který 

v některých případech předchází nařízení ústavní výchovy (v případě 

starších dětí v krizi bývá ZDVOP vyhledáváno). Vzhledem ke 

stanoveným dobám nepřetržitého svěření do pěstounské péče nebo 

nařízené ústavní výchovy se nám jeví jako nezbytné započítávat do 

těchto dob i dobu pobytu ve ZDVOP, aby nedocházelo k diskriminaci 

Akceptováno. 
Viz výše vysvětlení k předchozí připomínce. 
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dětí, které se hodlají studiem připravovat na své budoucí povolání          

a nezapočítáním doby pobytu ve ZDVOP by jim případně nevznikl 

nárok na příspěvek. 
 
Návrh nového znění: 
§50b odst. 5 
Doba, po kterou byla oprávněná osoba svěřena do pěstounské péče 

nebo jí byla nařízena ústavní výchova na základě usnesení soudu            

o nařízení předběžného opatření anebo byla umístěna do zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc, a která bezprostředně předcházela 

dni, ke kterému se stalo rozhodnutí soudu o náhradní péči podle 

odstavce 1 písm. a) vykonatelné, se započítává do doby, po kterou musí 

náhradní péče trvat podle odstavce 1 písm. a). 
 
Zásadní připomínka 

§ 64 odst. 

2 
 

Karlovarský 

kraj 
§ 64 odst. 2 
 
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení stanoví jako účastníky řízení o vydání souhlasu 

s poskytováním ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP dítě a osobu 

provozující ZDVOP. Vzhledem k možným různým výkladovým 

stanoviskům považujeme za nutné vydání metodického pokynu, který 

by sjednocoval praxi při vedení správního řízení o tomto souhlasu,        

a to například v oblasti zastoupení dítěte v řízení (při uzavření smlouvy 

rodičem nezletilého dítěte, při uzavření smlouvy nezletilého dítěte 

staršího 15 let, při uzavření smlouvy dítěte staršího 15 let v případě, 

kdy zákonný zástupce s pobytem dítěte ve ZDVOP nesouhlasí) a 

dalších procesních otázek. 
 
Návrh nového znění: 
Navrhujeme zpracovat metodický dokument upravující vedení 

správního řízení o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci 

dítěti ve ZDVOP. 

Akceptováno. 
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Zásadní připomínka 

Bod 5, § 

16a 
Královéhradecký 
kraj 

V tomto případě se bude jednat především o návrhy na příbuzenskou 

pěstounskou péči. Jejich odůvodněnost, či naopak zjevná bezúčelnost 

(případně účelovost z důvodů finančních) může být zjištěna až v průběhu 

dokazování. Pokud jsou takové návrhy podány bez předchozí konzultace 

s OSPOD a pracovníci OSPOD situaci rodiny blíže neznají, jen těžko se 

mohou ihned vyjádřit k tomu, zda je návrh zjevně bezúčelný.   
 
V případech, kdy OSPOD situaci dítěte zná, a návrh považuje za důvodný, je 

již nyní možné ošetřit celou situaci předběžným opatřením, které OSPOD 

podpoří.  
 
Nová úprava by znamenala zbytečnou zátěž i z hlediska povinnosti uzavírání 

dohod o výkonu pěstounské péče v situacích, kdy je podán pouze návrh, který 

třeba ani nebude mít větší šanci na úspěch, ale jen těžko jej lze okamžitě 

označit za zjevně neúčelný, neboť je třeba, aby dokazování proběhlo.  
 
Označení návrhu za zjevně bezúčelný by znamenalo předjímání negativního 

postoje OSPOD v rámci soudního řízení, pro které bude pravděpodobně 

jmenován kolizním opatrovníkem. 

Akceptováno jinak. 
V úpravě § 16a bude doplněn výčet situací, kdy 

je třeba návrh na svěření dítěte do pěstounské, 

předpěstounské nebo poručnické péče považovat 

za zjevně bezúčelný. 
Počáteční datum převzetí dítěte do osobní péče 

bude dokládat samotný žadatel k žádosti o dávku 

pěstounské péče formou čestného prohlášení. 
.       Konkrétně budou v § 16a doplněny odstavce 

4 a 5 v následujícím znění. 
„(4) Pro účely tohoto zákona se návrh osoby 

uvedené v § 4a písm. c) bodu 2 na svěření dítěte 
do pěstounské nebo předpěstounské péče nebo na 

její jmenování poručníkem dítěte považuje za 

zjevně bezúčelný, zejména pokud 
a)      je podán, ačkoli o dítě může osobně pečovat 

některý z rodičů nebo poručník, 
b)      o péči o dítě bylo rozhodnuto a nedošlo k 
podstatné změně poměrů, 
c)      pokud byl návrh podán s nepoctivým 

úmyslem, 
d)      návrh podá osoba, která dítě protiprávně 

zadržuje, 
e)      je podání návrhu zjevným zneužitím práva. 
(5)   Pro účely tohoto zákona počáteční datum 

osobní péče o dítě dokládá čestným prohlášením 

osoba, která podala návrh na svěření dítěte do 

pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo 

návrh na jmenování poručníkem dítěte a která o 

toto dítě osobně pečuje. Čestné prohlášení se 

podává na předepsaném tiskopise. V čestném 

prohlášení se uvádí 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte a 

jeho rodné číslo, 
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b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné 

číslo osoby, která podala návrh na svěření dítěte 

do pěstounské péče nebo předpěstounské péče 

nebo návrh na jmenování poručníkem dítěte a 

která o toto dítě osobně pečuje,  
c) počáteční datum osobní péče o dítě.“. 
 
x.   V § 47w se na konci písmene e) tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 

zní: 
        
       „f) čestné prohlášení podle § 16a odst. 5.“. 
 HK: Akceptováno. 

Bod 6, § 

16b 
Královéhradecký 
kraj 

Souhlas bude vydáván na základě přezkoumatelného rozhodnutí obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností. Kromě zvýšené administrativní 

náročnosti pro OSPOD v souvislosti se správním řízením, které je vedeno 

mimo spisy Om, není v návrhu zákona ošetřeno, jakým způsobem bude 

naloženo s dítětem v případě přezkumného řízení (např. OSPOD, dítě i 

ZDVOP jsou názoru, že umístění ve ZDVOP je v zájmu dítěte a OSPOD 

rozhodne o vydání souhlasu s umístěním). Dítě bude setrvávat po dobu 

přezkumného řízení v zařízení, nebo bude umístěno zpět do rodiny. Bude 

ZDVOP náležet příspěvek i za dobu, po kterou běželo přezkumné řízení. 

Z návrhu ani důvodové zprávy toto není zřejmé.  
 
Kdo bude účastníkem řízení? Jaké budou lhůty? Právo na odvolání? Kdo 

bude účastníkem řízení? Bude se dítěti ustanovovat opatrovník?  
 
Jedná se o krizové zařízení vs správní řízení, kde jsou lhůty, proces včetně 

odvolání apod. do praxe přinese pouze obrovské administrativní zatížení bez 

pozitivního výsledku.  
Navrhujeme stávající praxi ponechat. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Založením pravomoci obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností rozhodovat ve věci 

vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě smlouvy bude 

jednoznačně posílena právní jistota jak 

samotných dětí a jejich rodičů, tak i osob 

provozujících zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Zároveň nedojde 

k významnému navýšení administrativní zátěže 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, 

neboť tyto jsou již na základě platné zákonné 

úpravy povinny vydávat ve lhůtě do 8 dnů 

vyjádření k důvodnosti umístění dítěte do 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 

základě dohody. 
Bude vypuštěno ustanovení § 64 odst. 6 o 

vyloučení odkladného účinku odvolání proti 

rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností ve věci žádosti o vydání souhlasu 

s poskytováním ochrany a pomoc v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. V ustanovení § 
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42a bude zánik závazky ze smlouvy o 

poskytování ochrany a pomoci navázán na nabytí 

právní moci rozhodnutí obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností o zamítnutí žádosti o 

vydání souhlasu, nikoliv na oznámení tohoto 

rozhodnutí osobě provozující ZDVOP. Pokud 
tedy dítě nebo provozovatel ZDVOP nebudou 

souhlasit s rozhodnutím obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a podají proti němu 

odvolání, ZDVOP bude moci poskytovat ochranu 

a pomoc dítěti na základě smlouvy až do 

pravomocného rozhodnutí. 
 
Rozdíl mezi vedením správního řízení o vydání 

souhlasu a vedením řízení o vydání vyjádření 

není s ohledem na podmínky vydávání vyjádření 

podle § 154 až § 158 správního řádu nijak 

zásadní. Účastníky řízení o vydání souhlasu 

budou pouze dítě a provozovatel zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o 

poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc uzavře samo dítě 

bez zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet 

tak, že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování 

v řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 
provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 
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samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. 

V řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 
založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
 
ROZPOR 
HK: Nesouhlas  
- Trváme na vznesené přimínce 
- Stávající praxe je rychlá a dostatečná  
- Vydání rozhodnutí přináší zbytečné 

administrativí zatížení OSPOD, které naopak 

považujeme za významné. 
Bod 9, § 

21f 
Královéhradecký 
kraj 

Doplnit k bodu f) vyhodnocení potřeb dítěte a individuální plán ochrany 

dítěte. 
 
Jedná se nedílnou součást samotného IPOD. Je důležité znát souvislosti, které 

vedly k sestavení či změně IPOD. 

Akceptováno. 
 
HK: ok 

Bod 23,  
§ 42/4 

Královéhradecký 
kraj 

Nezaopatřené dítě je definováno dle zákona o státní sociální podpoře. Dle 

zákona o státní sociální podpoře § 11/2 „…po skončení povinné školní 

docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které 

je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání 

a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.“  
 
Co s dětmi, které nestudují a jsou sankčně vyřazeny z evidence ÚP, nebo se 

jedná o nezletilé matky, které pobírají RP, ty nebudou moci být přijaty do 

ZDVOP?  
Nezaopatřené dítě je dle zákona o SSP až do 26 let. Bude mít nárok být ve 

ZDVOP zletilé nezaopatřené dítě?  
Navrhujeme do zákona doplnit: 
Odst. 4) „Nezletilému nezaopatřenému dítěti ….“.  
 
V případě, že navrhovatel měl v úmyslu dát možnost ubytování do ZDVOP 

zletilým nezaopatřeným osobám, je nutné doplnit jak postupovat v daném 

Vysvětleno 
Nezletilé zaopatřené děti samozřejmě mohou být 

přijaty do ZDVOP (jsou cílovou skupinou ve 

smyslu § 42 odst. 1 ve sp. s § 2 odst. 1, § 8 odst. 

1), liší se však rozsah povinně poskytovaného 

zaopatření. 
Zletilé nezaopatřené dítě naopak nárok na přijetí 

nemá, což vyplývá z ust. § 42 odst. 1 ve spojení s 

§ 2 odst. 1 a § 8 odst. 1. 
 
HK: Akceptováno. 
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případě, zda je nárok na příspěvek, kdo o něm bude rozhodovat OSPOD 

pouze do 18 ti let, tzn. nastavit provázanost na sociální pracovníky ORP. 
Bod 24, § 

42 odst. 3 
Královéhradecký 
kraj 

Tisková chyba – v první větě chybí slovo „pomoc“ Akceptováno 
 
HK: ok 

Bod 24, § 

42 odst. 3 
Královéhradecký 
kraj 

Nejzazší doba jednoho roku s odvoláním k zákonné úpravě nejzazší době 

trvání pěstounské péče na přechodnou dobu v § 27a odst. 9) ZSPOD.  
 
V nálezu ÚS č. II ÚS 2344/2018 je doba jednoho roku v PPPD „prolomena“ 

neboť v zájmu dítěte mohou nastat výjimečné situace, kdy nejlepší zájem 

dítěte může vyžadovat setrvání v PPPD nad maximální dobu jednoho roku“.  
 
Obdobně to v daném nálezu je i u ZDVOP „..bude nezbytné, aby dítě setrvalo 

ve ZDVOP fakticky delší dobu než šest měsíců…“ s ohledem na to se 
domníváme, že by měl být tento nález ÚS zapracován do znění zákona. 

Vysvětleno 
V případě soudních pobytů je nadále plně 

použitelné jak stanovisko KANCL k § 971 odst. 

2 OZ, z něhož vyplývá možnost výjimečně 

rozhodnout o opětovném umístění dítěte do péče 

ZDVOP na dobu dalších až 6 měsíců, tak 

samozřejmě obdobně i judikatura ÚS k možnosti 

opětovného svěření dítěte do pěstounské péče na 

přechodnou dobu na dobu přesahující 1 rok. 
 
HK: Akceptujeme s podmínkou zapracování 

alespoň do komentáře k danému § 
bod 23 a 24 
§ 42 
odst.5 

Královéhradecký 
kraj 

Zajištovat členům rodiny dítěte terapii, nácvik rodičovských a dalších 

dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte 

nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním 

plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany.   
 
Povinnost zajišťovat členům rodiny terapii, nácvik rodičovských a dalších 

dovedností je povinností OSPOD nikoliv ZDVOP, neboť OSPOD může 

použít výchovná opatření a s rodiči může spolupracovat v místě jejich 

bydliště, což u ZDVOP není obvyklé, že je v místě bydliště rodičů. 
Návrh: 
Vyjmout povinnost zajišťovat členům rodiny terapii, nácvik rodičovských a 

dalších dovedností. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Návrh § 42 odst. 5 je formulován totožně se 

zněním § 42a odst. 1 písm. h) platného znění a 

podobně s § 1 odst. 2 věta druhá zákona č. 

109/2002 Sb., který tyto činnosti ukládá rovněž 

školským zařízením pro výkon ústavní výchovy. 

Pokud byla v minulosti zvažována možnost 

převodu úpravy ZDVOP do zákona o sociálních 

službách, vyjadřovala připomínková místa obavu 

ze snížení rozsahu poskytované pomoci právě i s 

ohledem na vypuštění obsahu tohoto ustanovení. 

Proto předkladatel toto ustanovení, které 

obsahově platí od 1. 1. 2013 navrhuje zachovat. 

Jeho případné vypuštění nebo obsahová redukce 
by tak měla být předmětem shody 

připomínkových míst. 
 
HK: Akceptujeme vysvětlení. 
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Bod 25, § 

42a odst. 2 
Královéhradecký 
kraj 

„…Není-li dítě způsobilé k uzavření smlouvy o poskytování…“ kdo bude 

posuzovat, že dítě je nedostatečně rozumově vyspělé? OSPOD nebo 
ZDVOP? Na základě čeho, se bude posuzovat? 
 
Kdo ponese odpovědnost, v případě, že ORP uzavře smlouvu, kde nebude 

žádný rodič či jiná osoba? Smlouva je právní akt, který přináší odpovědnost 

za případné závazky, např. když dítě způsobí škodu, popř. se dítěti něco stane.  
 
Aktuálně pouze na 24 hodin ze strany OSPOD do té doby musí být souhlas 

rodičů nebo být podán návrh k soudu. O umístění dítěte mimo rodinu 

rozhoduje pouze soud tímto je toto pravidlo porušeno.  Možné žaloby na 

nesprávní úřední postup, odpovědnost ORP atd. 
 

Vysvětleno 
Z § 8 odst. 1 vyplývá, že „Dítě má právo požádat 

… zařízení sociálně-právní ochrany, … pověřené 

osoby…o pomoc při ochraně svého života a 

dalších svých práv; tyto … … osoby jsou povinny 

poskytnout dítěti odpovídající pomoc“. Otázky 

smluvní způsobilosti resp. svéprávnosti zákon 
359 neupravuje a neřeší, ty vyplývají 

z občanského zákoníku. Podle okonlností 

OSPOD vždy postupuje v souladu s ust. § 9a, § 

10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 16. 
ROZPOR 
HK: Nesouhlasíme, zavádí se nejednotnost 

pohledu na posouzení způsobilého dítěte, 

uzavření smlouvy spadá do občasnkého 

zákoníku, včetně právních důsledků uzavření 

smlouvy a tyto tím pádem budou přeneseny na 

OSPOD. 
Bod 25 
§ 42a odst. 

3 

Královéhradecký 
kraj 

Poskytování ochrany na základě smlouvy, ke které se vyžaduje souhlas 

OSPOD, ten je ovšem veden ve správním řízení. Nejsou zde stanoveny lhůty 

do kdy bude muset být vydáno rozhodnutí, co bude po danou dobu s dítětem? 

Co v případě odvolání proti vydání rozhodnutí o souhlasu?  
 
Mohou být situace, kdy OSPOD smlouvu uzavře za dítě a později sám 

rozhodne o tom, že souhlas nevydá – není v návrhu nastaveno vyloučení 

odkladného účinku do rozhodnutí odvolacího orgánu, není vyřešen příspěvek 

po tuto dobu. 

Vysvětleno. 
Pokud smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavře za dítě obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, nevyžaduje se následné vydání 

souhlasu tohoto orgánu s poskytováním ochrany 

a pomoci dítěti. V ostatním viz vysvětlení k § 

16b. 
HK: S vysvětlením k danému bodu souhlasíme, 

principielně nesouhlasíme s vydáváním souhlasu 

formou rozhodnutí. 
Bod 26, § 

42ab odst. 
3 

Královéhradecký 
kraj 

ZDVOP nelze zřídit nebo provozovat v budově zdravotnického a školského 

ústavního zařízení. – v řadě krajů se jedná o společná zařízení i s ohledem na 
povinnost zajistit služby nepřetržitě, přičemž nelze tyto služby s ohledem na 
charakter nijak plánovat.  
 
Nemožnost společného zařízení bude znamenat navýšení finančních nákladů 

na samostatné zařízení, např. kapacita kuchyně, jídelny a personálu, který 

zabezpečuje chod budov, nikoliv péči o děti.  

Akceptováno jinak. 
Nová úprava provozních a personálních 

standardů podle § 42ab odst. 3, 4 se nebude 

vztahovat na již existující ZDVOP, ale pouze na 

zařízení nově zřízená po nabytí účinnosti novely. 
 
HK: ok 
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Aktuálně mají všechny ZDVOPy zpracované Standardy, které vyžadují nejen 

prostorové, materiální a ekonomické i personální standardy a tato zařízení 

prošlo kontrolou ÚP, přičemž se ukázalo, že standardy tato zařízení dodržují.   
 
Přijmout takové opatření v situaci, kdy se i v předkládací zprávě zároveň 

konstatuje nedostatek a stagnace počtu přechodných pěstounů, je obrovským 

hazardem, neboť ohrožuje schopnost adekvátní pomoci těm nejohroženějším 

dětem (zejména sourozeneckým skupinám) v krizových situacích. 
 
Budou muset být využívána zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

vždy bude muset být rozhodováno soudně, rodič přijde o možnost v krizové 

situaci požádat o umístění dítěte bez soudního rozhodnutí, dítě přijde o 

možnost požádat samo o pobyt v dostupném zařízení. 
 
Pokud nebudou k dispozici přechodní pěstouni, přijde OSPOD o 
nejoperativnější a nejcitlivější možnost řešení naléhavé krizové situace. 
 
Pobyt dítěte v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy je výrazně 

nákladnější než pobyt dítěte ve ZDVOP (viz tabulka na str. 29 předkládací 

zprávy).  
 

Bod 27 
§42f 

Královéhradecký 
kraj 

Rozhodnutí o úhradě je přeneseno na ORP = zvýšení administrativní zátěže 

pro pracovníky ORP, nárůst agendy nutné personální navýšení.  
 
Nelze přenést na pracovníky OSPOD v žádných jiných situacích nerozhodují 

o úhradách. Nejedná se o sociální práci, který odbor bude rozhodovat, není 

stanovena příslušnost. 
 
Není stanoveno do kdy musí dojít k případné dohodě, jak dlouho se ZDVOP 

má snažit o dohodu, než věc oznámí na ORP.  
 
Dále - pokud rodič souhlasí s výší úhrady stanovené poskytovatelem, nemusí 

se zjišťovat příjmy rodiče, fyzické osoby – zařízení si to řeší samo, ale pokud 
by šlo o snížení úhrady § 42d -  Úhrada se sníží nebo se úhrada nevyžaduje, 

pokud by příjem rodiny klesl pod životní minimum. Zde už je to o úřadu 

Akceptováno jinak. 
Ředitel zařízení z důvodu systémové podjatosti 

jako zaměstnanec zařízení popř. statutární orgán 

nemůže vydávat exekučně vykonatelné tituly ve 

své vlastní záležitosti (ve věci příjmů zařízení). 

Návrh předpokládá primárně smluvní ujednání o 

úhradě ve všech případech, tedy i tehdy, kdy se 

dítě do zařízení umísťuje jinak než na základě 

smlouvy s osobou, která má současně úhradovou 

povinnost (typicky na základě rozhodnutí soudu). 

Úprava rozhodování o úhradě je navrhována 

pouze pro případy, kdy se strany o úhradě 
nedohodnou – pak je ovšem nemyslitelné, aby 

autoritativně o úhradě rozhodla jedna ze stran. 
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práce a dalších posuzovaných osobách – které těžko OSPOD zjistí. Váže se 

to na program a evidenci úřadu práce.  
 
V návrhu zákona se mluví o rozhodnutí o úhradě vydané obcí. Platby by šly 

přímo poskytovateli služeb bez účtu města? Co by bylo v okamžiku, když by 

rodič neplatil, bude obec povinna vymáhat? Kdo bude hradit náklady s tím 

spojené? Jedná se o zvýšené náklady na vymáhání a příjem je pro ZDVOP. 
 
Zde vznášíme zásadní výhradu! 
 
Zásadní připomínka 

V případě nedohody mezi zařízením a osobou 

povinnou hradit úhradu může o věci rozhodnout 

jen třetí – nezávislá strana.  
Ustanovení § 42f bude z návrhu zákona 

vypuštěno bez náhrady, tj. nebude založena 

rozhodovací pravomoc OÚ ORP ani ředitele 

ZDVOP, a uplatňování nároku provozovatele 

ZDVOP na úhradu nákladů se bude řídit 

obecnou soukromoprávní úpravou (možnost 

žaloby v civilním sporném řízení). 
 
HK: souhlasíme. 
 

Bod 29, § 

42g 
Královéhradecký 
kraj 

S odkazem na § 42ab/3, tedy nemožnost provozování v budově či areálu 

zdravotnického a školského ústavního zařízení a k tomu vyloučení úhrad 

ostatních nákladů souvisejících s provozem zařízení, bude znamenat zvýšení 

finančních nároků na běžný nepřetržitý provoz zařízení. 

Akceptováno. 
Viz výše vysvětlení k připomínce k § 42ab odst. 

3. 
 
HK: ok 

Bod 30, § 

42g odst. 5 
Královéhradecký 
kraj 

Znění odstavce 5 je bezpředmětné, nekoresponduje se zněním odstavce 3. 

navrhujeme zrušit 
Akceptováno. 
 
HK: ok 

Bod 30, § 

42g 
Královéhradecký 
kraj 

Navýšení příspěvku je žádoucí, nicméně v odůvodnění se hovoří o 

vícezdrojovém financování, ze strany rodičů a z dotací krajů atd. S ohledem 
na bod 29 bude celkově znamenat navýšení dotací na provoz ZDVOP 

z prostředků kraje.  
 
Upozorňujeme na opakovaně sdělované připomínky ze strany KÚ i ZDVOP 

k nesystémovému financování ZDVOP. Jedná se o krizové zařízení, které 

musí zajistit dle zákona stanovené personální minimum, nepřetržitost atd. 

nejistota financování.  
 
V porovnání s aktuálním nastavením PPPD, kde je stanovena částka za měsíc 

stejná, ať pěstoun má v péči dítě či nikoliv, je situace financování ZDVOP 

nesystémová, nepřehledná a nejistá v takové situaci se těžko zajišťuje 

kvalitní tým odborníků pro odpovídající péči o děti. 
 

Neakceptováno. 
Uplatněná připomínka by vedla k dalšímu 

navýšení rozpočtových výdajů na státní 

příspěvek pro zřizovatele ZDVOP nad rámec 

předloženého návrhu, s čímž Ministerstvo financí 

zásadně nesouhlasí, stejně jako se změnou 

základních parametrů nároku na státní příspěvek, 

včetně krácení částky státního příspěvku 

v případě pobytu dítěte mimo ZDVOP. Pro další 

navýšení státního příspěvku pro zřizovatele 

ZDVOP nad rámec návrhu by tak MPSV nemělo 

k dispozici potřebné rozpočtové krytí. Z vývoje 

čerpání státního příspěvku a z poznatků MPSV 

z dotačních řízení k dofinancování provozu 

ZDVOP v letech 2018, 2019 navíc vyplývá, že 
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Ačkoliv dochází k navýšení příspěvku na 30 000 Kč, je částka nesrovnatelná 

s částkou, která se vyplácí na ústavní péči podle zákona o ústavní výchově, a 

do ZDVOP může být dítě umístěno i do ústavní výchovy. Do školských 

zařízení není vyplácen žádný příspěvek ani na kapacitu ani podle počtu 

umístěných dětí. ZDVOP se bere v mnohém jako ústavní zařízení, částka by 

se měla více přiblížit nákladům v dětských domovech alespoň na 35 000 Kč. 
 
Zároveň má zařízení podporovat kontakt s biologickou rodinou atd. Nicméně 

je demotivačně snižován příspěvek za dobu, kdy je dítě u rodičů na návštěvě, 

ačkoliv zařízení musí být připraveno kdykoliv na jeho návrat.  Financování 

by mělo být nastaveno bez ohledu na obsazenost, ale na stanovený počet 

krizových lůžek.  
 
Návrh – nekrátit státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP za pobyt dítěte 

mimo ZDVOP. 

navýšení částky státního příspěvku na 30 000 Kč 

měsíčně za každé dítě pobývající v péči ZDVOP 
je dostačující. 
ROZPOR 
HK: Nesouhlas s nastavením financování 

ZDVOP, jedná se o nesystémové financování 

opakovaně kritizováno ze strany KÚ i ZDVOP. 

Příspěvek by měl být např. rozdělen do dvou částí 

s tím, že jedna bude na lůžko a druhá dle 

obsazenosti, jedná se o krizové zařízení, které 

musí být stále připraveno na přijetí díěte. 

Bod 40, § 

47c 
Královéhradecký 
kraj 

Opakovaně uveden termín „bez zbytečného odkladu“ jedná se o neurčité 

termíny, bez ohraničení. 
Vysvětleno. 
Spojení „bez zbytečného odkladu“ je standardní 

a zaužívaný právní pojem (záměrně neuřčitý) – 
viz např. též § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., 

§ 71 odst. 1 správního řádu apod. 
 
HK: ok 

Bod 79, § 

50i 
Královéhradecký 
kraj 

V odstavci 3 je chybně uveden odkaz na odstaven 1, správně má být odkaz 

na odst. 2. 
Akceptováno. 
 
HK: ok 

Bod 79, § 

50r 
Královéhradecký 
kraj 

Znění odst. 3 – navrhujeme zrušit 
 
Odůvodnění:  
Znění odstavce 3 je bezpředmětné – nekoresponduje se zněním §50d odst. 1 

písm. a) a b), kdy je stanovena jednotná výše příspěvku 15000,- Kč měsíčně 

bez ohledu na to, zda jsou podmínky splněny po celý nebo pouze po část 

měsíce. 
 

Neakceptováno. 
Jestliže oprávněná osoba požívá důchůd 

z důchodového pojištění, náleží zaopatřovací 

příspěvek jen ve výši rozdílu mezi zaopatřovacím 

příspěvkem a důchodem. Výše přiznaného 

zaopatřovacího příspěvku se proto může měnit. 
 
HK:ok 

Bod 84, § 

55 odst. 6 
Královéhradecký 
kraj 

V odstavci 6 navrhujeme zvýšit lhůtu na rozhodnutí z 15 dnů na 30 při 

rozhodování dle odst. 6 písm. b). Lhůta 15 dnů je i dle současné úpravy na 

správní řízení v dané věci nedostatečná. 

Neakceptováno. 
Lhůta 15 dnů pro vydání usnesení o odmítnutí 

žádosti o nahlédnutí do spisové dokumentace je 
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v zákoně č. 359/1999 Sb. zakotvena již od jeho 

účinnosti, tj. od 1. 4. 2000, praxe se již musela za 

tuto dobu s uvedenou lhůtou vypořádat. 

Účastníkem řízení ve věci odmítnutí žádosti o 

nahlédnutí do spisové dokumentace je pouze 

žadatel, čímž je vedení řízení značně 

zjednodušeno. 
 
HK: Akceeptováno. 

Bod 81, § 

55 odst. 4 
Královéhradecký 
kraj 

Jedná se o zrušení písemnosti, které tvoří podklad pro zpracování písemné 

dokumentace, tak jak je doposud chápána. Zejména pak podrobné záznamy 

či protokoly o jednání orgánu OSPOD s dítětem, které bylo vedeno bez 

přítomnosti rodičů viz „Směrnice“ čl. 8/2d.  
V aktuálním znění §55/4 je pouze obecné znění „..další písemnosti“ a 

podrobněji jsou jednotlivé písemnosti rozvedeny ve „Směrnici“. 

V navrhovaném znění zákona jsou uvedeny přímo konkrétní písemnosti, 

které se uchovávají mimo spis, a tyto písemnosti je možné předložit jiným 

orgánům a to pouze na základě jiného zákona bez bližšího upřesnění.  
 
Dle našeho názoru se jedná o zcela zásadní prolomení důvěry mezi osobou 

která oznámila skutečnosti, či rodičem, který se před druhým ukrývá 

z důvodu domácího násilí, ale zejména důvěry mezi dítětem a pracovníkem 

OSPOD. Možnost předložení těchto písemností jiným orgánům veřejné moci 

podle jiného zákona, bude znamenat možnost např. PČR předložení těchto 

písemností při méně závažných přestupcích, při pouhém prověřování 

trestního oznámení, popř. jen na žádost PČR dle zákona o PČR, kdy lze často 

důvod ze strany PČR zpochybnit.  
 
Nyní je možnost předložit tyto písemnosti soudu, nebo státnímu zástupci a to 
jen v případě trestního stíhání. Je tím tak ochráněna důvěrnost vyjádření 

dítěte, popř. anonymita a ochrana osoby, která upozornila OSPOD na 

skutečnosti uvedené v § 7.  
 
V aktuálním komentáři v „ASPI“ se uvádí: Podklady pro zpracování spisové 

dokumentace mají povahu písemností uchovávaných odděleně mimo spis z 
důvodu ochrany informací, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná 

Akceptováno, vysvětleno. 
Ochrana a důvěrnost informací uchovávaných 

odděleně mimo spis zůstaně i po novelizaci na 

stejné úrovni jako podle dosavadní úpravy 

podkladů pro zpracování spisové dokumentace. 

Jinými orgány veřejné moci, které k těmto 

informacím mohou mít přístup podle zvláštního 

zákona, jsou na základě platného právního stavu 

pouze státní zastupitelství a veřejný ochránce 

práv. Vysvětlení bude doplněno do důvodové 

zprávy. 
 
V zájmu ochrany důvěrnosti sdělení dítěte bude 

mávrh nového znění § 55 odst. 4 bude doplněn 

následovně: 
„(4) Z důvodu ochrany informací o osobě, která 

upozornila orgán sociálně-právní ochrany na 

skutečnosti uvedené v § 7, o místu pobytu rodiče, 

který se stal obětí domácího násilí v rodině 

s dítětem, o osobách, jimž bylo dítě svěřeno do 

péče před osvojením, nebo o místě pobytu 

takového dítěte se písemnosti s těmito 
informacemi uchovávají odděleně mimo spis. To 
platí rovněž pro podrobný záznam nebo protokol 

o vyjádření dítěte, které bylo učiněno bez 

přítomnosti rodičů nebo jiných osob 

odpovědných za výchovu dítěte. Předložení 
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povinnost mlčenlivosti podle § 17 odst. 3 spr. řádu. V návaznosti na 

novelizaci spr. řádu provedenou zákonem č. 183/2017 Sb. s účinností od 1. 

7. 2017 platí, že na tyto písemnosti se nepoužijí ustanovení správního řádu a 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí o nahlížení do spisu. To znamená, že 

nahlížení do písemností tvořících podklad pro zpracování spisové 

dokumentace (složka P/Om nebo P/Nom) je vyloučeno přímo ze zákona a 

není tak třeba vydávat rozhodnutí o odmítnutí případné žádosti o nahlédnutí 

do těchto písemností. Pokud tedy např. rodič dítěte v rámci žádosti o 

nahlédnutí do spisové dokumentace o dítěti žádá rovněž o nahlédnutí do 

podkladové složky, postačuje ho vyrozumět o tom, že s odkazem na § 17 odst. 

3 spr. řádu není nahlížení do písemností vedených mimo spis připuštěno, 

spolu s uvedením důvodů, pro které jsou písemnosti, do kterých chce rodič 

nahlédnout, vedeny mimo spis a založeny do podkladů pro zpracování 

spisové dokumentace. 
 
Domníváme se, že je nutné zajistit tuto důvěru a neprolomovat ji, neboť 

v dané situaci nelze vnímat OSPOD pouze jako „úřad“ s odkazem na 
spolupráci mezi orgány, ale také jako „ochránce práv dítěte“, přičemž 

mezi pracovníkem a dítětem musí být vybudována elementární důvěra. 
Tu je možné postavit pouze na vzájemném sdílení někdy velice citlivých 

informací, které leckdy nemají charakter trestně právní, avšak je na nich 

založena ona důvěra mezi dítětem a pracovníkem. Dítě musí vědět, že 

informace, které sdělí pracovníkovi nebudou mít možnost sdílet ostatní 

orgány, jen na základě svých žádosti podle jiných zákonů, ale pouze a jedině 

v případě, že soud tak rozhodne v trestním řízení.  
 

těchto písemností jiným orgánům veřejné moci 

podle jiného zákona tím není dotčeno.“. 
 
HK: Akceptováno. 

Bod 101 
§ 61/3e 

Královéhradecký 
kraj 

Takto obecná formulace, zakládá místní příslušnost OSPOD i zcela 

nesmyslným jmenováním opatrovníka – např. soud nebo jiný orgán jmenuje 

OSPOD, v jehož obvodu nemá dítě ani trvalé ani faktické bydliště, takové 

případy se stávají.  
 
OSPODu by měla být dána jasná možnost se proti takovému jmenování 

bránit.  
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhované ustanovení § 61 odst. 3 písm. e) 

reflektuje platnou úpravu zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, a skutečnost, že 

opatrovníkem dítěte v soudním řízení může být 

jmenován jiný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, než který je místně příslušný podle 

obecného ustanovení § 61 odst. 1. A to nejen 

v případě, že tento místně příslušný OSPOD 

podal návrh na zahájení řízení, soud totiž může 
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Problémem bude i roztříštěnost, jakémukoliv OSPODu, který bude 

vykonávat funkci opatrovníka v nějakém řízení, by měla být dána povinnost 

informovat o tom OSPOD dle trvalého bydliště.  
 
Zkomplikuje to situaci v případech, kdy je dítěti místně příslušným OSPOD 

poskytována SPOD a nebude mít informace o probíhajícím soudním řízení. 

Orgán SPOD by měl mít komplexní informace o dítěti. 
 
Případně navrhujeme doplnit písm. e) 
 „rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, kterým byl tento obecní úřad obce 

s rozšířenou působností jmenován nebo ustanoven opatrovníkem nebo 

poručníkem podle § 17,  
jde-li o výkon opatrovnictví nebo poručenství dítěte s výjimkou dětí, kterým 

je místně příslušným orgánem SPOD poskytována sociálně právní ochrana 

dětí. To neplatí v případech, kdy návrh podal místně příslušný orgán SPOD.“ 
 

OSPOD příslušný podle místa trvalého pobytu 

dítěte vyloučit z výkonu opatrovnictví i z jiného 

důvodu (na návrh účastníka, z důvodu vyloučení 

všech zaměstnanců OSPOD z projednávání věci 

podle § 14 správního řádu a následného přenesení 

místní příslušnosti na jiný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností apod.). Zároveň soud 

musí respektovat úprava § 469 odst. 1 z.ř.s., podle 

které opatrovníkem dítěte v řízení ve věcech péče 

o nezletilé jmenuje soud zpravidla orgán 

sociálně-právní ochrany dětí. 
Navrhované ustanovení § 61 odst. 3 písm. e) řeší 

pouze místní příslušnost obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností k výkonu opatrovnictví 

nebo poručenství dítěte, nikoliv příslušnost 

k poskytování sociálně-právní ochrany z jiných 

důvodů, jedná-li se o dítě uvedené v § 6 – zde 
zůstává v platnosti místní příslušnost podle § 61 

odst. 1 a podle § 61 odst. 3 písm. a). 
Z hlediska informovanosti OSPOD podle místa 

trvalého pobytu dítěte o probíhajícím soudním 

řízení platí § 474 odst. 3 z.ř.s. – „ o vhodnosti a 
účelnosti navržených nebo zamýšlených opatření 

soud zpravidla zjistí názor orgánu 

vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí, 

který je obeznámen s poměry.“. 
 
HK:Akceptováno. 
 

Bod 103, 
§ 64/ odst. 
3 

Královéhradecký 
kraj 

Účastníkem řízení dítě a ZDVOP. Dítě bude zastoupeno v řízení kým, pokud 

nebude rozumově natolik vyspělé bude mu muset být ustanoven opatrovník, 

kdo bude opatrovníkem? (rodič nepřichází v úvahu, OSPOD rozhoduje 

v dané věci, tudíž také ne) celá tato změna v souvislosti s vydáním rozhodnutí 

o souhlasu dle § 42a/3 považujeme za zcela zbytečné administrativní zatížení, 

zbytečně složité a nesmyslné, bez zjevného pozitivního dopadu na děti 

umístěné ve ZDVOP a pouze zhoršení stávajícího zcela funkčního stavu. 

Vysvětleno. 
Pokud smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

uzavře samo dítě bez zastoupení, je nutno na 

takové dítě nahlížet tak, že je rovněž procesně 

způsobilé pro podání žádosti o vydání souhlasu a 

pro vystupování v řízení o vydání souhlasu před 
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 obecním úřadem obce s rozšířenou působností, a 

to s ohledem na provázanost hmotněprávní 

úpravy svéprávnosti a procesní způsobilosti 

účastníka řízení podle § 29 odst. 1 správního 

řádu. Naopak v případě, že smlouvu o 

poskytování ochrany a pomoci uzavřenou 

v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné osoby 

odpovědné za výchovu, bude dítě těmito osobami 

zastoupeno rovněž v následném řízení o vydání 

souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 správního řádu. 

Jelikož rodiče nebudou samostatnými účastníky 

správního řízení, nehrozí mezi nimi a dítětem 

střet zájmů, pro který by nemohli dítě v řízení 

zastoupit podle § 892 odst. 3 o.z. a § 29 odst. 2 

písm. a) správního řádu. V řízení o vydání 

souhlasu tak zásadně nebude založen důvod pro 

jmenování tzv. kolizního opatrovníka dítěti. 
 
HK: S vysvětlením k danému bodu souhlasíme, 

principielně nesouhlasíme s vydáváním souhlasu 

formou rozhodnutí, nadbytečná úprava, která 

přinese pouze administrativní zatížení. 
Bod 104 
§ 64 odst. 4 

Královéhradecký 
kraj 

Viz předchozí body týkající se vydávání rozhodnutí o souhlasu. Jedná se o 

správní řízení lhůta 8 dní neodpovídá správnímu řádu. Při zachování všech 

zásad SŘ nelze lhůty dodržovat. Není určena forma rozhodnutí. Možnost či 

nemožnost odvolání atd. 

Vysvětleno. 
Není-li zákonem výslovně stanoveno jinak, 

rozhoduje správní orgán ve věci samé 

rozhodnutím, nikoliv usnesením. Proti 

rozhodnutí je přípustné odvolání, není-li 
zákonem výslovně stanoveno, že se proti 

rozhodnutí odvolat nelze. V úpravě lhůty pro 

vydání rozhodnutí se jedná o lex specialis vůči 

obecné úpravy § 71 správního řádu. 
 
HK: S vysvětlením k danému bodu souhlasíme, 

principielně nesouhlasíme s vydáváním souhlasu 

formou rozhodnutí, nadbytečná úprava, která 

přinese pouze administrativní zatížení. 
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Nad rámec Královéhradecký 
kraj 

§21 bod (6) – „…o žadateli neprodleně krajskému krajskému úřadu“  
doplnit a nejdéle do 2 kalendářních měsíců v odůvodněných případech  
Neprodleně - Jde o neuchopitelnou časovou toleranci a dochází tak k 

průtahům ve věci nahlášení dětí do evidence dětí vhodných do náhradní 

rodinné péče na KÚ.  
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhované doplnění je nadbytečné, pojem 

„neprodleně“ je standardní a zaužívaný právní 

pojem (záměrně neučitý) – viz též § 10a, § 15, § 

16 a další zákona č. 359/1999 Sb. 
Ve střednědobém horizontu se předpokládá 

celková revize úpravy zprostředkování NRP 

v zákoně č. 359/1999 Sb., v rámci které bude na 

místě detailně řešit otázky obdobné uplatněné 

připomínce. 
 
HK: Akceptováno. 

Obecně  Moravskoslezský 

kraj 
 
Vše 

vypořádáno 

Navrhujeme doplnění důvodové zprávy o analýzu současného způsobu a 

systému podpory k zavedení zaopatřovacího příspěvku: 
 
Odůvodnění:   
Zavedení zaopatřovacího příspěvku (§ 50 a dále) by mohlo být vnímáno jako 
podpora mladým dospělým opouštějícím ústavní nebo náhradní rodinou péči, 

avšak DZ neobsahuje ani zmínku o tom, že se tak děje na základě provedené 

analýzy současného způsobu podpory. Domníváme se, že nově navrhovaný 

systém (i vzhledem k tomu, že realizace připouští datum až do roku 2027!) 

může být nefunkční a nenaplní stanovený cíl – podpora osamostatnění 

mladých dospělých. 
 
Předně jde o připomínku k rozporu mezi cíli uvedenými v důvodové zprávě 

(posílení deinstitucionalizace péče o ohrožené děti) a textem novelizace 
(velká část návrhu se týká změny podmínek a zvýšení příspěvku ZDVOP). 

V tomto smyslu je rovněž patrné, že část věnovaná podpoře pěstounů je pouze 

„kosmetická“ a podpora doprovázejících organizací je finančně zcela beze 

změny (více v dalším textu).  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

Obecně  Moravskoslezský 

kraj 
Navrhujeme, aby předložený návrh byl sladěn se současně projednávaným 

návrhem změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, neboť některá ustanovení se prolínají nebo spolu 

Akceptováno. 
MPSV souhlasí, že obdobné nebo totožné 

instituty v obou předpisech sociálního 

zabezpečení by měly být upraveny pokud možno 
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charakterem souvisí, popř. je záměr předkladatele nesourodý, viz níže 

uvedeno.  
 
V návrhu změny zákona o sociálních službách, popř. v rámci připomínek, se 

navrhuje, např.:  
 

1. Vypuštění dětských domovů z okruhu subjektů, které poskytují péči 

osobám (dětem) závislým na pomoci jiné osoby (viz navržena změna 

ustanovení § 7 a souvisejících). Naproti tomu v současném návrhu 

ustanovení § 42c zákona o sociálně právní ochraně dětí se počítá 

s tím, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má 

poskytovat péči, která bude hrazena z dávky příspěvku na péči, tj. 

mělo by tak být zařízení doplněno k subjektům poskytujícím péči 

v ustanovení § 7 zákona o sociálních službách. Jinými slovy – jeden 
subjekt poskytující péči dětem se návrhem změny k jedné právní 

úpravě (k zákonu o sociálních službách) vypouští (dětský domov) a 

druhý návrh změny, tj. zákona o sociálně právní ochraně dětí 

(zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) se naopak zařazuje.  
2. Zkušenosti ze stanovení úhrad za poskytování pomoci dítěti dle 

ustanovení § 74 odst. 2 zákona o sociálních službách v pobytové 

sociální službě využít (i s našimi navrhovanými připomínkami k této 

oblasti k návrhu změny zákona o sociálních službách, jak zásadními 

tak doporučujícími) využít a sjednotit v případě změny znění 

ustanovení § 42f zákona o sociálně právní ochraně dětí, opět 

stanovení úhrady u dítěte v zařízení ZDVOP, neboť jde o obdobnou 

záležitost, přičemž obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

rozhodují o úhradě dle ustanovení § 74 odst. 2 zákona o sociálních 

službách ve správním řízení od roku 2007 a nyní se navrhuje jejich 

rozhodování o obdobné úhradě dle § 42f zákona o sociálně právní 

ochraně dětí.  
 
Obě právní úpravy je tak třeba dle našeho názoru sladit po stránce kompetencí 

orgánů, postavení subjektů, postupů a principů.   
 
Zásadní připomínka 

stejně. Bude přihlédnuto k výsledku vypořádání 

připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 

108/2006 Sb. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

203 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

 § 4a písm. 

c) 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 4a písm. c):  
Navrhujeme doplnit do tohoto ustanovení v písm. c) v úvodním textu 

písmena za text nový text:  
„která je jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte“, tj. takto:  
„c)osobou pečující o dítě (dále jen „osoba pečující“) fyzická osoba, která je 

jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte“ 
a zároveň vypustit tento text z písm. c) bodu 1. 
Odůvodnění:  
Dle našeho názoru je zavádějící uvést tento text „která je odpovědna za 

výchovu dítěte“ jen do jednoho bodu, neboť vždy, když osoba pečuje o dítě (a 

není rodič), zpravidla na základě předběžného opatření apod., pak odpovídá 

za výchovu dítěte. Zřejmě nebylo záměrem konstatovat, že osoby uvedené pod 

body 2. a 3. Nejsou osobami odpovědnými za výchovu dítěte.  
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno 
Pro osoby, které žádají o svěření dítěte do 

pěstounské či předpěstounské péče a zároveň již  
o dítě fakticky pečují, je stěžejní získat co 

nejdříve od převzetí faktické péče o dítě finanční 

prostředky na zajištění potřeb dítěte a na 

nakoupení ošacení a dalšího vybavení pro dítě. 

Návrhem se pro účely dávek pěstounské péče 

odstraňuje problém posuzování zmatečných nebo 

nevykonatelných soudních rozhodnutí (pomalá 

předběžná opatření apod.). V případě, že je 

faktická péče v domácnosti žadatele ohrožující, 

musí OSPOD situaci řešit podle ust. § 16a odst. 1 

případně ve spojení s § 16. Pokud by šlo o 

svévolně podaný návrh a znemožnění péče 

oprávněným osobám, pak podle § 882 

občanského zákoníku platí, že zadržuje-li jiná 

osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, 

aby jim dítě předala; to platí i mezi rodiči 

navzájem. Toto právo má i ten, kdo o dítě 

oprávněně pečuje. Osoba, která dítě protiprávně 

zadržuje, má povinnost jej řádně předat tomu, 

kdo má dítě po právu v péči. 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
S ohledem na deklarovaný záměr předkladatele 

(zajistit pečující osoby od doby převzetí dítěte do 

péče), ponechat stávající znění ustanovení § 4a 

s tím, že by se doplnilo vymezení druhů 
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rozhodnutí, na jejichž základě mají dítě v péči, tj. 

např. tak jako tomu je v ustanovení § 7 odst. 10 

zákona o státní sociální podpoře, když z této 

právní úpravy byly dávky pěstounské péče do 

právní úpravy zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí před poměrně nedávnou dobou převzaty. Do 

doby převodu pěstounských dávek do ZSPOD 

nebyl při aplikaci pěstounských dávek (kdy byly 

součástí SSP) výrazný problém. Případně se dá 

obsah a výčet možností typů rozhodnutí vždy 

doplnit. Ustanovení tak, jak je nyní navrhováno, 

bude mít při aplikaci v praxi za následek 

nejednotný postup a různé výklady.  
 
Vypořádáno. 
 

§ 4a Moravskoslezský 

kraj 
K § 4a:  
Navrhujeme doplnit do tohoto ustanovení písm. d) nebo vytvořit zcela nové 

ustanovení § 4b, v němž by bylo uvedeno vymezení situací s tzv. cizím 

prvkem ve vztahu k výkonu pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou 

dobu apod. V podstatě vymezení oprávněné osoby pro tyto situace. 
 
 
Odůvodnění: 
Nově se stávají situace, kdy pěstoun odcestuje do zahraničí a změní bydliště 

do ciziny. Ačkoliv se říká v ustanovení (§ 962 OZ), že pěstoun musí mít 

bydliště v ČR, což platí mimochodem i pro péči jiné osoby (viz § 954 OZ), 

pak trvání dohody o výkonu pěstounské péče je vázána na trvání pěstounské 

péče (pěstounská péče však zaniká buď rozhodnutím soudu, nebo ze zákona 

např. dosažením zletilosti), následně příspěvek na výkon pěstounské péče je 

vázán na trvání dohody o výkonu pěstounské péče a taktéž pěstounské dávky 

jsou vázány na výkon pěstounské péče (minimálně dávka příspěvek na 

potřeby dítěte požívá vyšší ochrany, než odměna pěstouna). Přitom pěstouni 

tak mnohdy neplní povinnosti pěstouna sjednané v dohodě právě z důvodu 

pobytu v zahraničí. Přitom samotné ukončení dohody (např. výpovědí ze 

strany pověřené osoby) neřeší skutečnost, že musí být výkon pěstounské péče 

Vysvětleno 
Podmínka bydliště je v OZ stanovena jako 
podmínka pro rozohodnutí soudu ke dni 

rozhodnutí. Změna bydliště dítěte do ciziny 

znamená zánik působnosti orgánů veřejné moci 

ČR, což vyplývá z logiky věci. Není třeba 

výslovně stanovovat. 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
Právní úprava musí poskytovat srozumitelná 

pravidla. Vysvětlení, které nabízí předkladatel, 

by znamenalo, že automaticky změnou pobytu 

osoby, resp. jejího bydliště, končí všechny právní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

205 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

upraven (buď dohodou nebo rozhodnutím) po dobu trvání pěstounské péče. 

Dosud je možné v těchto případech pouze sdělit soudu tuto okolnost 

z hlediska potřeby ochrany dítěte, více správní orgány nemají v kompetenci. 
Tudíž situaci nelze reálně řešit, neboť i kdyby pěstoun neuzavřel novou 

dohodu a bylo by vydáno rozhodnutí správního orgánu, pak sice máme 

mezinárodní smlouvy upravující výkon rozhodnutí v zahraničí (zejména mezi 

státy EU), ale zřejmě to neřeší podstatu problému. Proto by tyto situace měly 

být upraveny v právní úpravě, neboť se s nimi pracovníci setkávají čím dál 

častěji.   
Mělo by tak být výslovně uvedeno, že pokud pěstoun změní bydliště do ciziny, 

je to důvod pro ukončení dohody a nemožnost uzavření další, popř. pro jiné 

opatření, které ponecháváme na zvážení předkladateli. Tuto skutečnost je pak 

nezbytné upravit i v návaznosti na způsob výpovědi dohod o výkonu 

pěstounské péče (případně doručování či právní fikci doručení, neboť 

v zahraničí se zpravidla nedoručuje do vlastních rukou a nebude tak 

osvědčení o tom, že bylo doručeno).  
 
Zásadní připomínka 

vztahy a smluvní ujednání osob. Tím, že osoba 

změní bydliště, automaticky nezaniká ani 

pěstounská péče, musí být rozhodnuto soudem. 

Dohoda o výkonu pěstounské péče změnou 

bydliště dnes nezaniká ani při vysvětlení, že 

působnost orgánů veřejné moci ČR končí změnou 

bydliště osoby. Toto pravidlo neplatí jak pro 

smluvní vztahy (tj. pro dohodu o výkonu 

pěstoounské péče, pokud to výslovně zákon 

nestanoví), ani nezanikají vztahy z rozhodnutí 

správních orgánů. Při této konstukci by 

znamenalo, že každé rozhodnutí správního 

orgánu ČR zaniká okamžikem změny bydliště 

občana ČR do zahraničí. Takový výklad není 

v souladu s obecnými právními principy. Princip 

teritoriality působnosti státních a správních 

orgánů v rámci území ČR (tj. územní jurisdikce) 

není totéž jako platnost uzavřených smluv či 

trvání účinnosti rozhodnutí správních orgánů a 

jejich povinnosti.  
 

 Moravskoslezský 

kraj 
K § 4a písm. c) a § 16a odst. 3:  
Navrhujeme doplnit text o vymezení alespoň příkladmo, co se považuje za 

„bezúčelný“.  
Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jde o tzv. neurčitý právní pojem, není zřejmé, co tím 

přikladmo předkladatel má na mysli. Je vhodné vymezit blíže.  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
V úpravě § 16a bude doplněn výčet situací, kdy 

je třeba návrh na svěření dítěte do pěstounské, 

předpěstounské nebo poručnické péče považovat 

za zjevně bezúčelný. 
Počáteční datum převzetí dítěte do osobní péče 

bude dokládat samotný žadatel k žádosti o dávku 

pěstounské péče formou čestného prohlášení. 
.       Konkrétně budou v § 16a doplněny odstavce 4 a 

5 v následujícím znění. 

„(4) Pro účely tohoto zákona se návrh osoby 

uvedené v § 4a písm. c) bodu 2 na svěření dítěte 

do pěstounské nebo předpěstounské péče nebo na 
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její jmenování poručníkem dítěte považuje za 

zjevně bezúčelný, zejména pokud 

a)      je podán, ačkoli o dítě může osobně 

pečovat některý z rodičů nebo poručník, 

b)      o péči o dítě bylo rozhodnuto a nedošlo 

k podstatné změně poměrů, 

c)      pokud byl návrh podán s nepoctivým 

úmyslem, 

d)      návrh podá osoba, která dítě protiprávně 

zadržuje, 

e)      je podání návrhu zjevným zneužitím 

práva. 

(5)   Pro účely tohoto zákona počáteční datum 

osobní péče o dítě dokládá čestným 

prohlášením osoba, která podala návrh na 

svěření dítěte do pěstounské péče nebo 

předpěstounské péče nebo návrh na 

jmenování poručníkem dítěte a která o toto 

dítě osobně pečuje. Čestné prohlášení se 

podává na předepsaném tiskopise. V čestném 
prohlášení se uvádí 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte a 

jeho rodné číslo, 

b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné 

číslo osoby, která podala návrh na svěření 

dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

207 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

péče nebo návrh na jmenování poručníkem 
dítěte a která o toto dítě osobně pečuje,  

c) počáteční datum osobní péče o dítě.“. 

 
x.   V § 47w se na konci písmene e) tečka nahrazuje 

čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 
        
       „f) čestné prohlášení podle § 16a odst. 5.“. 

 
§ 4a Moravskoslezský 

kraj 
K § 4a:  
Navrhujeme doplnit do tohoto ustanovení písm. e) a vymezit, kdo se považuje 

za zákonného zástupce.  
Mělo by být tedy uvedeno např.:„Pro účely tohoto zákona se považuje za 

zákonného zástupce rodič dítěte nebo poručník“. 
Odůvodnění:  
Pojem zákonný zástupce není v OZ ani jinde vymezen. V OZ je pouze 
uvedeno, že dítě zastupuje rodič a lze z kontextu výkonu rodičovské 

odpovědnosti poručníkem tam, kde ji nevykonává rodič, považovat za 

zákonného zástupce též poručníka. Ale toto by mělo být jasně stanoveno. Jde 

o takový institut, který by měl být z hlediska právní jistoty nepochybný. 
Nadto právní úprava používá různé pojmy, právě zákonný zástupce, rodič, 

apod. Není pak zřejmé, zda-li je to záměr či nikoliv.  
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Otázky zastoupení dítěte upravuje výlučně 

občanský zákoník. Důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku zdůrazňuje, že „plní 

občanský zákoník funkci ‚systémově 

integrujícího ohniska' a opěrného pilíře“, přičemž 

zdůrazňuje, že „cíl je v restituci obecného kodexu 

soukromého práva a vytvoření podmínek pro 

rozchod s přežívající tradicí totalitního právního 

myšlení udržujícího existenci ,samostatných' a 

,komplexních' zákonných úprav na 

soukromoprávním poli a generujících jejich další 

vznikání a rozvoj. Tyto přístupy soukromé právo 

jako celek destabilizují, chaotizují a ve svém 

synergickém efektu oslabují a popírají jeho 

funkce.“  
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
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OZ neupravuje a nevymezuje jednoznačně, kdo 

je zákonným zástupcem dítěte. Pokud by tomu 

tak bylo, nebyly by polemiky o tom, zda je 
zákonným zástupcem nejen rodič, popř. 

poručník, ale též pěstoun apod. Nadto lze obsah 

tohoto pojmu vymezit jen pro účely zákona o 

SPOD, aby se odstranily různé výklady. 
K § 14 

odst. 1:  
 

Moravskoslezský 

kraj 
K § 14 odst. 1:  
Navrhujeme změnit odkaz pod čarou, neboť je zde odkaz na zákon o rodině 

v poznámce č. 11. 
Odůvodnění:  
Jde o technickou připomínku, je třeba uvést jen správně odkaz.  
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. Poznámky pod čarou nemají 

normativní charakter a není možné je samotné 

tedy novelizovat. Upozorňujeme, že připomínka 

je legislativně-technického charakteru a nemůže 

být uplatněna jako zásadní. 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
MSK je známo, že poznámky pod čarou nemají 

normativní charakter, ale jde o zavádějící 

informaci, předkladatelé nemohou vycházet 

z představy, že tuto zásadu mají osvojenu osoby, 

vůči nímž tato právní úprava směřuje. Proto MSK 

navrhoval tuto úpravu.  
K § 14 

odst. 1 
písm. j):  
 

Moravskoslezský 

kraj 
K § 14 odst. 1 písm. j):  
Navrhujeme zvážit, zda do ustanovení ještě doplnit možnost podání návrhu i 

na zrušení ustanovení osoby poručníkem, resp. na zrušení poručnické péče, 

pokud je poručník osobou i pečující.  
Odůvodnění:  
Podobně jako pěstounská příbuzenská péče, tak příbuzenská poručenská 

péče, popř. ustanovení osoby poručníka, nemusí být v konkrétním případě 

pro dítě tím nejlepším řešením. Jde o obdobné situace.  
 

Akceptováno. 
Bude doplněna aktivní legitimace OÚORP 

k podání návrhu na odvolání poručníka podle § 

937 občanského zákoníku. 
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Zásadní připomínka 
K § 16b, § 

60 odst. 3 a 
4, § 64: 

Moravskoslezský 

kraj 
K § 16b, § 60 odst. 3 a 4, § 64:  
Navrhujeme, aby uvedená ustanovení (§ 16b, § 60, § 64 odstavce 2,4,5,6 a § 

42a) byla spojena a nejlépe doplněna do části, k níž se obsahově vztahují, a 

to k úpravě  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.  
Nadto by mělo být jasně uvedeno, zda je potřeba požádat o souhlas před 

uzavřením smlouvy.  
 
Odůvodnění: 
Z našeho pohledu je nesystémové a nepřehledné pro adresáty právní úpravy, 

pokud je část úpravy na počátku (viz § 16b) a další až na konci (v § 64) a 

mezi tím úprava zařízení, k němuž se vztahují systémově i obsahem obě 

ustanovení o řízení (viz ZDVOP ke smlouvám § 42a).  Ustanovení pro řízení 

ještě stanoví související pravidla v ustanovení § 60 odst. 3 a 4.  
Z pohledu smyslu opatření i z kontextu právní úpravy spíše vyplývá, že žádost 

lze podat až po uzavření smlouvy se zařízením (neboť jak by se mohla řešit 
okamžitá situace, když by bylo potřeba nejdříve souhlasu), ale mělo by to být 

vymezeno a neumožnit tak zbytečné dohady.  
Nadto je třeba zvážit, jak bude probíhat postup zařízení i úřadu, a jak bude 

postupováno v řízení (kdy souhlas má být vydán do 8 dnů), když např. dítě 

dříve, než bude vydán souhlas úřadu, tak ukončí pobyt v zařízení, následně 

se také může i stát, že opět uzavře smlouvu a nastoupí do zařízení opakovaně, 

popř. nejdříve tak, že smlouvu uzavře rodič a pak dítěte apod., jaký to bude 

mít dopad do řízení o souhlasu, neboť tyto situace se stávají.  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně. 
V ustanovení § 60 odst. 3 bude doplněno, že 

žádost o vydání souhlasu lze podat nejdříve po 

uzavření smlouvy o poskytování ochrany a 

pomoci dítěti podle § 42a a nejpozději do třetího 

pracovního dne následujícího po přijetí dítěte do 

zařízení. 
Navrhovaná úprava rozhodování o vydání 

souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

na základě smlouvy podle § 42a reflektuje 
stávající vnitřní systematiku zákona č. 359/1999 

Sb., v níž procesní otázky jsou upraveny v rámci 

společných ustanovení v části osmé (nově 

deváté) – viz zejména platná úprava žádostí v § 

60 a úprava řízení v § 64. 
 
MSK:  
K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
V případě, že je z hlediska vnitřního uspořádání 
právní úpravy takový přístup systematiky 

nezbytný, pak je vhodné, tak jako se to děje jak 

v zákoně o SPOD (např. v § 7 odst. 2 stávajícího 

znění) i v jiných právních úpravách, vložit do 

jednotlivých ustanovení vzájemně odkazy na 

další ustanovení, která s touto problematikou 
souvisejí. Např. uvést v ustanovení § 16b odkaz 

na konkrétní ustanovení § 42a , § 60 a § 64, neboť 
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v opačném případě si nemusí subjekty daná 

ustanovení spojit pro jejich aplikaci. 
K § 29 

odst. 1): 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 29 odst. 1):  
Navrhujeme doplnit vymezení zařízení vedle domovů pro zdravotně 

postižené a dětské domovy také „zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc“.   
Odůvodnění:  
Navrhujeme uvést resp. příkladmo i tento subjekt, neboť dle ustanovení § 971 

OZ jimi ZDVOP je, tak aby nevznikaly pochybnosti.  
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhované doplnění je nadbytečné, v důvodové 

zprávě je vysvětleno, že zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc spadá pod definici 

ústavního zařízení v § 29 odst. 1. 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
Je sice zřejmé z ustanovení § 971 OZ, že toto 

zařízení (ZDVOP) je ústavním zařízením, ale 

MSK měl snahu odstranit důvod mnohých 

dosavadních diskusí na téma, která zařízení jsou 

výkonem ústavní péče. 
K § 29 

odst. 2 
písm. b): 

Moravskoslezský 

kraj 
K § 29 odst. 2 písm. b):  
Navrhujeme doplnit na konec ustanovení text: „nebo u kterých bylo uloženo 

ústavní ochranné léčení“. 
Odůvodnění.  
Navrhuje doplnit do ustanovení text, z něhož by bylo nepochybné, že se jedná 

i o děti, jímž bylo uloženo ústavní ochranné léčení.   
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

K § 42 

odst. 2: 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42 odst. 2:  
Navrhujeme namísto navržených bodů a) až d) uvést v ustanovení § 42 odst. 

2:  
„že zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte“  
Odůvodnění:  
Navrhujeme doplnit, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte v zařízení (v současné úpravě je 

Vysvětleno 
Zásadně jde o plné přímé zaopatření. ZDVOP 
dle navrhovaného znění zajišťuje „plné přímé 

zaopatření“, jak je definuje zák. o státní soc. 

podpoře, neboť mezi základními činnostmi je 

uvedeno poskytnutí ubytování a poskytnutí 

stravy, poskytnutí osobního vybavení (tedy také 
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toto konstatováno v § 42a odst. 1 písm. a) spočívající v poskytování 

ubytování, stravování a ošacení. Totiž dle § 971 OZ je zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc posuzováno jako péče ústavní.  
Nově dle navrženého znění není totiž uvedeno zajištění oblečení, školní 

pomůcky apod. Navíc je rozlišováno dítě nezaopatřené a zaopatřené 

z hlediska rozsahu zajištěných potřeb.  
Nadto je potřeba si uvědomit, že v řadě předpisů i v tomto předpise se vychází 

z toho, že pokud je dítě v zařízení není pro účely sociálních dávek osoba 

rodiče posuzována jako společně posuzovaná a dítě je posouzeno samostatně 

pro účely dávek (přídavek na dítě apod.), jako např.:  
- § 47g zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,  
- § 4 odst. 5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 
- § 7 odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a další. 

Jinými slovy, jak bude upraven na nárok na všechny dávky (určování 

společně posuzovaných osob a výkon péče rodiče, společná domácnost 

apod.) v situaci, kdy dítě bude pobývat ve ZDVOP, ať už na základě 

smluvního ujednání či rozhodnutím soudu, když nově nepůjde o plné přímé 

zaopatření.  
Nadto tak jak je úprava uvedena, pak v kontextu znění a pravidel dle odst. 2 

a 4 není zřejmé, jaké zajištění a vybavení se bude poskytovat zaopatřenému 

dítěti.  
 
Zásadní připomínka 

prádla, šatstva a obovi) je rovněž vymezeno. 

Úprava je totožná, jako v případě pobytové 

služby podle § 48 zák. o soc. službách. 

Rozlišování jednotlivých složek plného přímého 

zaopatření je nezbytné z hlediska stanovení 

úhrady, která se účtuje samostatně za „péči“, 

samostatně za poskytnutí „stravy“, a v omezeném 

počtu případů samostatně za poskytnutí 

„ubytování“. Poskytování osobního vybavení 

naopak úhradě nepodléhá (podobně jako 

poskytnutí ubytování ve většině případů). 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
Dle názoru MSK nelze s ohledem na dosavadní 

úpravy dávkových systémů (které mají ostatně 

zabezpečovat osoby ve vztahu k finančním 

zdrojům) uvádět „v zásadě jde o plné přímé 

zaopatření“. Jde o ustálenou a zavedenou 

terminologii, která je spojena s vymezenými 

nároky a postupy. Nadto je zřejmé, že i 

předložený návrh obsahuje dokonce skutkovou 

podstatu přestupku v § 59g odst. 1 písm. i), kde je 

uvedeno: „že 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

dopustí přestupku tím, že 
i) opakovaně nezabezpečí plné přímé 

zaopatření dítěte v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, 
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Je tak zřejmé, že je nezbytné tuto terminologii 

zachovat i v jiných integrálně souvisejících 

ustanoveních, má-li být nedodržení rozsahu péče 

sankcionováno. 
 Moravskoslezský 

kraj 
K § 42:  
Navrhujeme doplnit označení odst. 1 – Smlouva o poskytování ochrany. 
 
Odůvodnění: 
Není uvedeno označení odstavce 1, začíná se až odst. 2. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

§ 42 Moravskoslezský 

kraj 
K § 42:  
Navrhujeme doplnit ustanovení o úpravu situace, jak bude postupováno 

v situaci, kdy rodič bude přítomen a bude bránit a nesouhlasit se sepsáním 

smlouvy, nelze tedy uvést, že tu rodič není, ale dítě je potřeba chránit. 
 
Odůvodnění: 
Je nezbytné nastavit pravidlo, jak bude OSPOD postupovat v situaci, kdy 
jeho názor bude v rozporu s názorem rodiče, a to do doby, než bude 

vykonatelné předběžné opatření dle § 452 ZŘS. Mělo by platit, že je primárně 

potřebná ochrana dítěte a při rozporu platí smlouva podepsaná ze strany 

OSPOD minimálně do vykonatelnosti předběžného opatření. 
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Popisovaná situace je čistě otázkou 

občanskoprávní, kterou je nezbytné posuzovat 

s ohledem na ust. § 31, § 457, § 460, § 867, § 875, 

§ 892 a souv. OZ; z hlediska zákona č. 359 je pak 

relevantní ust. § 8 odst. 1: dítě má právo požádat 

… zařízení sociálně-právní ochrany… o pomoc 

při ochraně svého života a dalších svých práv; 

tyto … pověřené osoby jsou povinny poskytnout 

dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat 

o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob 

odpovědných za výchovu dítěte. Naproti tomu 
rodič má oprávnění, vyplývající kromě jiného 

z ust. § 882 OZ. Osoba provozující ZDVOP 

nemůže autoritativně takové kolize řešit, 

nezbývalo by, než postupovat v odůvodněných 

případech podle § 10 odst. 4 ve spojení s § 16 

zákona č. 359. 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
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Jde o skutečnost, že současná úprava umožňuje 

dle § 42 odst. 6 umístit dítě i bez souhlasu rodiče 

na žádost OSPOD s podáním návrhu k soudu. 
Předložený návrh však v ustanovení § 42a odst. 2 

toto oprávnění neumožňuje a zároveň se ruší 

ustanovení § 42 odst. 6. Navrhovaná úprava tak 

neobsahuje v sobě princip ochrany dítěte v danou 
chvíli, tak jako dosud, protože dle návrhu 

v takovém případě zavazuje případné předběžné 

opatření až svým vyhlášením soudem. 

V současné době lze dítě umístit ze strany OÚ 

ORP do ZDVOP a ihned podat návrh k soudu dle 
§ 452 ZŘS. 

§ 42 odst. 2 Moravskoslezský 

kraj 
K § 42 odst. 2:  
Navrhujeme blíže specifikovat, co se myslí větou: 
„není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči tomuto dítěti vykonává 

rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, poručník nebo jiná osoba 

odpovědná za výchovu dítěte,“ 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, co se touto podmínkou má na mysli. Zda jde o situaci, kdy rodič 

není přítomen při uzavírání smlouvy nebo jde o indisponovaného rodiče nebo 

jde o situaci, kdy zcela objektivně dítě nemá rodiče, kteří mají plnou 

rodičovskou odpovědnost. Jenže, pokud dítě nemá rodiče, kteří  mohou 

vykonávat rodičovskou odpovědnost, ani není ustanoven soudem poručník, 

pak platí pravidlo dle § 929 OZ a tudíž by smlouvu podepsal OSPOD jako 

poručník dítěte.  
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Jedná se o odkaz na normu ust. § 928 odst. 1 OZ, 

účinnou od 1. 1. 2014. Není vhodné jedním 

zákonem podávat „komentář“ k zákonu jinému. 
Důvodová zpráva uvádí: „Poručenství je pojato 

jako institut zásadní náhradní péče, a to zejména 

v rovině právní ochrany dítěte, jehož rodiče 

nejsou, totiž fakticky či právně neexistují 

(protože zemřeli či nejsou známi) nebo kteří pro 

svou právní nezpůsobilost (ať obecně či ve vztahu 

k dítěti, ať dlouhodobě či přechodně) nejsou 

schopni dítěti poskytnout náležitou a úplnou 
ochranu jeho práv a zájmů.“ K § 929 OZ pak 

důvodová zpráva uvádí: „Nastane-li situace 
uvedená v ust. § 928 odst. 1, stává se tím orgán 

sociálně-právní ochrany dětí poručníkem. Jeho 

jednání je upraveno právem a má charakter 

právního jednání. Nejde jen o jakéhosi 

předběžného poručníka s omezenými právy a 

povinnostmi.“ Výklad k uvedenému ustanovení 

zdůrazňuje: „V každém okamžiku musí být 
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zajištěna řádná ochrana zájmů dítěte, které dosud 

nenabylo plné svéprávnosti.“ 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
Dle MSK se jedná o nesoulad, protože § 928 se 

týká působnosti orgánu SPOD (jako poručníka) 

s tím, že v zásadě vstoupí do této kompetence ze 

zákona pro účely rodičovské odpovědnosti. 

Zatímco ustanovení § 42 odst. 2 reaguje na 

nesvéprávnost dítěte, resp. nemožnost uzavřít 

dohodu. Pokud přesto zastává předkladatel 

shodný názor, pak je nanejvýš vhodné odkazat 

v právní úpravě na ustanovení § 928 OZ, a to 

z důvodu právní jistoty. 
§ 42 odst. 6 

- 11 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42 odst. 6 - 11:  
Navrhujeme nová znění ustanovení odst. 6 – 11 tak, aby byla pravidla 
jednoznačně vymezena i nastavena a nepůsobila v praxi při aplikaci zákona 

problémy, a to v tomto smyslu:  
 
6) Nový odstavec, kde bude uvedeno, že dítě může být umístěno ve ZDVOP 

na základě: 
- smlouvy  
- soudního rozhodnutí 
 
7) Nový odstavec, kde bude výslovně uvedeno, kdo může uzavřít smlouvu se 

zařízením: 
- nezletilé dítě: 
- starší 12, pokud mu v tom nebrání nepříznivý zdravotní či duševní 

stav nebo nedostatečná zralost a schopnost úvahy,  

Neakceptováno, vysvětleno 
 
K 6.: Obsahem § 42 nemá být vůbec úprava 

„právních titutlů“, ale jde o úpravu účelu zařízení, 

vymezení cílové skupiny, základních činností a 

dalších povinných plnění. 
Otázku „právních titutlů“ řeší ust. §§ 42a 

(smlouva; v návaznosti na § 8 odst. 1 a § 9 odst. 

1) a 42aa (soudní rozhodnutí) 
 
K 7.: Úprava toho, kdo může požádat o pomoc 

pověřenou osobu je upravena na jiném místě 

zákona (současné znění § 42 odst. 2 je duplicitní 

a tudíž nadbytečné). Z § 8 odst. 1 vyplývá, že 

„Dítě má právo požádat … zařízení sociálně-
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- nebo dítě mladší 12 let, které je přes svůj věk schopno formulovat a 

uvědomit si důsledky jeho situace a jednání,  
- není-li dítě schopno uzavřít smlouvu, uzavírá ji za něj obecní úřad 

obce s rozšířenou působností,  
- rodič dítěte (kdo se dále považuje za rodiče pro účely tohoto zákona, 

např. poručník) 
- jiná osoba, jíž bylo dítě svěřenou soudním rozhodnutím a odpovídá 

za výchovu  
 
8) Nový odstavec, kde se uvede, že pokud je smlouva uzavřena s dítětem, pak 

v pochybnostech se má vždy zato, že smlouva byla uzavřena řádně.  
 
9) Nový odstavec, kde se uvede, že smlouvu může za zařízení podepsat 

ředitel nebo osoba jím pověřená, která je sociálním pracovníkem.   
 
10) Nový odstavec, kde se uvede, že OÚ ORP (OSPOD) příslušný k výkonu 

sociálně právní ochrany dítěte, jemuž pomoc a ochranu poskytuje ZDVOP, 

je povinen v rámci Individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) 

vyhodnocovat situaci dítěte ve vztahu k poskytování pomoci ze strany 

ZDVOP, a to v součinnosti se zařízením, kde je dítě umístěno.  
 
11) Nový odstavec, kde se uvede, která rozhodnutí soudu se mají na mysli 

(tj. předběžné opatření dle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) a kdo v nich musí být 

účastníkem řízení, aby bylo možné soudní rozhodnutí akceptovat pro účely 

umístění dítěte do ZDVOP.  
 
Odůvodnění: 
Tak jako v současné právní úpravě jsou uvedeny v § 42 odst. 2 právní tituly 
umístění dítěte v zařízení, i v navrženém znění by měly být jednoznačně 

vymezeny možnosti a další podmínky. 
 
S odkazem na věkovou hranici dítěte 12 let (např. § 806 OZ), která je již 

docela běžně respektována a je s ní již vcelku běžně počítáno by mohlo být 

stanoveno, že dítě, které dosáhne věku 12 let, může uzavírat smlouvu 

se ZDVOP, pokud mu v tom nebrání nepříznivý zdravotní či duševní stav 

právní ochrany, … pověřené osoby…o pomoc při 

ochraně svého života a dalších svých práv; tyto 

… … osoby jsou povinny poskytnout dítěti 

odpovídající pomoc“. Z § 9 odst. 1 vyplývá, že 

„Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu 

dítěte má právo při výkonu svých práv a 

povinností požádat o pomoc … pověřené osoby; 

tyto …pověřené osoby v rozsahu svého pověření 

jsou tuto pomoc povinny poskytnout“. Vymyká 

se pouze veřejný poručník, proto je uveden 

výslovně v § 42a odst. 2. Účelem § 42a odst. 2 

není úprava (ne)způsobilosti nezletilého uzavřít 

smlouvu, ale stanovení podmínky pro situaci, kdy 

smlouvu může uzavřít ORP jako veřejný 

poručník. Otázky smluvní způsobilosti zákon 359 
neupravuje a neřeší, ty vyplývají z občanského 

zákoníku. Důvodová zpráva k občanskému 

zákoníku zdůrazňuje, že „plní občanský zákoník 

funkci ‚systémově integrujícího ohniska' a 

opěrného pilíře“, přičemž zdůrazňuje, že „cíl je v 

restituci obecného kodexu soukromého práva a 

vytvoření podmínek pro rozchod s přežívající 

tradicí totalitního právního myšlení udržujícího 

existenci ,samostatných' a ,komplexních' 

zákonných úprav na soukromoprávním poli a 

generujících jejich další vznikání a rozvoj. Tyto 

přístupy soukromé právo jako celek destabilizují, 

chaotizují a ve svém synergickém efektu oslabují 

a popírají jeho funkce.“ 
 
K 8.: bylo by nadbytečné, tutu zásadu vyjadřují 

ust. § 3 odst. 2 písm d), § 7, a zejm. z § 574 OZ. 
 
K 9.: Podpisová práva jsou vnitřní věcí osoby 

provozující ZDVOP. 
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nebo jde o dítě, které není dostatečně rozumově zralé k takovému jednání. U 

dítěte mladšího 12 let záleží na rozumové vyspělosti dítěte.   
 
Je třeba uvážit, zda v situaci, kdy není dítě schopno uzavřít smlouvu a uzavírá 

ji za něj obecní úřad obce s rozšířenou působností, zda nebude potřeba 

soudní rozhodnutí (tj. PO dle § 452), např. i paralela u smluvního ujednání 

za klienta viz § 91 odst. 6 ve spojení s § 91a zákona o sociálních službách.  
 
V návrhu se mluví (v § 42 odst. 4) o nezaopatřeném dítěti, zřejmě by to mělo 

být terminologicky jen „zletilé“ dítě, neboť po 18 roce ve ZDVOP dítě nebude 

umístěno.  
 
Mělo by být uvedeno, kdo může podepsat smlouvu z hlediska kompetencí, 

zřejmě nikoliv kterýkoliv pracovník. Nadto by mělo být řečeno výslovně, zda 

má být sociální pracovník, popř. které profese a v jakém počtu v průběhu dne 

(tím i v průběhu noci, pokud jde o 24hod. provoz zařízení).  
 
Mělo by být uvedeno výslovně, neboť je toho zapotřebí pro právní jistotu 

zařízení i OSPOD, že „poručník“ je pro účely tohoto zákona jako rodič 

(neboť vykonává za rodiče rodičovskou odpovědnost).  
 
Dále mnohdy vyvstává otázka, jaký je vztah při sjednávání smluvního 

ujednání u rodiče, kterému je dítě svěřenou soudně do péče a který dítě 

svěřeno nemá.  
 
Důležité je také nastavení spolupráce mezi subjekty v rámci tvorby a naplnění 

IPOD. 
 
Nezbytné je výslovné uvedení, na základě kterých právních titulů (soudních 
rozhodnutí) může být dítě umístěno do ZDVOP soudem (např. § 452 ZŔS). 

Tímto by se eliminovaly debaty, na základě kterých rozhodnutí je dítě 

umístěno soudem v souladu s právní úpravou.  
 
Nadto by měla úprava reagovat i na situaci, kdy dítě sice má rodiče z hlediska 
jeho výkonu rodičovské odpovědnosti, ale v danou chvíli nemusí být schopen 

(s ohledem na jeho zdravotní, duševní stav) smlouvu podepsat, když se říká 

K 10.: Vyplývá z obecné úpravy IPOD v § 10. 
 
K 11.: Nepatří, jak výše uvedeno, do § 42, ale je 
upraveno v § 42aa, odst. 1. Ten je jen výčtem. 

Nelze v něm nepřímo novelizovat ZŘS, bylo by 

to nejen nepřípustné, ale i nadbytečné podmínky 

civilního řízení vč. účastenství upravuje právě 

ZŘS a OSŘ. 
 
K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
Dle MSK, pokud nebude ustasnovení takto 

systematicky upraveno, jak MSK navrhuje 
v souladu i se stávajícím zněním,  bude aplikace 

právní úpravy pro praxi složitá a nepřehledná. 

MSK měl snahu navrhnout konstrukci ustanovení 

tak, aby nabízelo přehlednost a větší právní 

jistotu při výkladu a aplikaci pravidel.  
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v odst. 2 následující text: „není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči tomuto 

dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu“.  
 
Zásadní připomínka 

§ 42a odst. 

1 písm. h) 

(souvisí i s 

odst. 2) 

Moravskoslezský 

kraj 
K § 42a odst. 1 písm. h) (souvisí i s odst. 2): 
Ve vztahu k tomuto ustanovení, v případě, kdy má být péče poskytována 

dítěti – osobě závislé na pomoci jiné osoby, jemuž je poskytován příspěvek 

na péči, je nezbytné, aby bylo předloženo rozhodnutí o přiznání příspěvku na 

péči, kde je uvedena výše příspěvku, stupeň zdravotního postižení, ale 

zejména jsou zde popsány potřeby, s ohledem na které byla osoba uznána za 

osobu závislou na pomoci, je zde podrobně uvedeno, jaké postižení osoba 

má. Jde o obdobu např. ustanovení § 91 odst. 4 zákona o sociálních službách. 

Neboť v rozhodnutí o příspěvku na péči je uvedeno, které potřeby s ohledem 
na ustanovení § 8 - § 10, není osoba schopna sama zajistit při péči o svou 

osobu.   
Odůvodnění:  
Pokud bude uzavírána smlouva ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností dle § 42a odst. 2 tohoto zákona, pak jde zase o obdobu 

kompetence tohoto úřadu dle § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách. Opět 

podotýkáme a odkazujeme na zkušenosti obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností (z hlediska procesu) na kompetenci dle § 91 odst. 6 zákona o 

sociálních službách a na aktuálně probíhající připomínkové řízení k návrhu 

změn k tomuto zákonu, kde jsme uplatňovali zásadní připomínky k tomuto 
ustanovení.   
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
Nejedné se o obodobu § 91 odst. 4 zák. o soc. 

službách, neboť ten podmiňuje uzavření smlouvy 

posudkem o zdravotním stavu. ZDVOp nemůže 

vzhledem ke svému charakteru nastavovat takto 

vysoký práh. Uvedení údaje o příspěvku na péči 

má význam pro stanovení úhrady. Předložení 

rozhodnutí je praktické, ale vzhledem ke 

krizovému charakteru nemůže být stanoveno jako 

základní formální podmínka (jen proto, že osoba 

uzavírající smlouvu nemá u sebe stejnopis nebo 

opis rozhodnutí nelze odmítnout přijetí dítěte.) 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
MSK je toho názoru,že v případě, že jde o situaci, 

kdy  je možné toto doložit, pak by tuto povinnost 

mělo ustanovení stanovit, nejde jen o úhradu 

péče, ale o informaci o rozsahu zdravotního 

postižení, jeho charakteru, dopadů do potřeb 

apod. 
§ 42aa 

odst. 2 
písm. c) 
bod 5 

Moravskoslezský 

kraj 
K § 42aa odst. 2 písm. c) bod 5: 
Navrhujeme vypustit slovo „nadcházejícím“.    
 
Odůvodnění: 

Vysvětleno, neakceptováno 
V předměteném ustanovení se pouze přepisuje 

úprava ust. § 48 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. 

Tyto předpisy by měly být textovány stejně, aby 
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Stává se, že dítě odchází s rodiči či s jinou osobou ihned a není časový 

prostor v předstihu OSPOD informovat. Pokud by se mělo za to, že je potřeba  

takové pravidlo ukotvit, pak je to možné pouze u situací soudních rozhodnutí, 

nikoliv smluvních, kde je to na účastnících.  
 
Zásadní připomínka 

nedocházelo k nedůvodným rozdílům mezi 

jednotlivými resortními předpisy. 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
Dle názoru MSK v tomto nejde o totožné 

podmínky, zařízení sociálních služeb dle § 48 

ZSS nemá charakter krizového opatření, ale má 

trvalejší charakter přibližující se spíše 

k dětskému domovu, kde vývoj situace dítěte má 

pozvolnější průběh, nikoliv v kontextu změn tzv. 

ze dne na den, jako je tomu ve ZDVOP. MSK se 
snaží tímto návrhem odstranit možné aplikační 

problémy. 
 
 

§ 42aa 

odst. 3 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42aa odst. 3: 
Navrhujeme   doplnit konkrétní body do odst. 3 k uvedení odstavce 2 písm. 

b). ve vztahu k rozhodování.      
Odůvodnění:  
Přes skutečnost, že se uvádí, že jde o rozhodování o právech a povinnostech, 

mělo by být jednoznačně uvedeno které kompetence resp. body dle písm. b) 

se provádí v rámci správního řízení, neboť toto znění umožňuje různé 

výklady, kdy ředitel rozhoduje. Jinými slovy není zřejmé, zda se tím myslí, že 

o všech těchto bodech ředitel rozhoduje ve správním řízení. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
S ohledem na upravené znění návrhu novely 

zákona č. 108/2006 Sb. bude z ustanovení § 42aa 

odst. 2 písm. b) vypuštěn bod 5 – oprávnění 

ředitele povolit dětem starším 15 let cestovat do 

místa pobytu bez dozoru (bude posuzováno 

individuálně podle věku a rozumové vyspělosti 

konkrétního dítěte). 
Z povahy věci vyplývá, že rozhodování ředitele 

ZDVOP se bude týkat zejména bodu 1 (pobyt 

dítěte mimo ZDVOP) a bodu 2 (návštěva dítěte 

v zařízení). Nelze však vyloučit, že může dojít 

k rozporu mezi ředitelem ZDVOP a dítětem či 

jeho zákonnými zástupci i v dalších bodech 
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(např. spor o tom, jaký konkrétní předmět je 

ředitel oprávněn převzít do úschovy, v praxi se 
vyskytují spory např. o převzetí mobilních 

telefonů, tabletů apod.). V takovém případě bude 

rovněž nezbytné vydat rozhodnutí ředitele 

ZDVOP. V odst. 3 je proto nutné ponechat 

obecně odkaz na odst. 2 písm. b). 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
Dle názoru MSK nelze vycházet z povahy věci, 

ale stanovit pravidlo výslovně, jde o autoritativní 

akty a musí být nastaveny tak, aby nebyly 

pochybnosti při výkladu. 
§ 42a odst. 

2 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42a odst. 2: 
Navrhujeme do znění ustanovení odst. 2 doplnit odkaz ke způsobilosti dítěte 

k uzavření smlouvy k § 42, kde budou stanoveny bližší podmínky pro 

způsobilost dítěte uzavřít smlouvu se zařízením.   
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že jde o zcela nový institut s možností uzavírání smlouvy 

s nezletilým dítětem, je vhodné podmínky jak v ustanovení 42a odst. 2 tak v § 

42 jasně vymezit.  
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Srov. výše. Z § 8 odst. 1 vyplývá, že „Dítě má 

právo požádat … zařízení sociálně-právní 

ochrany, … pověřené osoby…o pomoc při 

ochraně svého života a dalších svých práv; tyto 

… … osoby jsou povinny poskytnout dítěti 

odpovídající pomoc“. Otázky smluvní 

způsobilosti resp. svéprávnosti zákon 359 

neupravuje a neřeší, ty vyplývají z občanského 

zákoníku.   
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 
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postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
MSK je toho názoru, že jestliže je navrhováno 

uzavření smlouvy i  s dítětem, které je nezletilé, a 

zároveň se říká, že nejde o smluvní princip, 

protože zařízení je povinno poskytnout pomoc 

a vyhovět žádosti dítěte, pak nejde o aplikační 

praxi dle OZ, kde jde o čistě smluvní vztah.  
V našem případě jde o veřejnoprávní korekci 

smluvního principu, když zařízení je povinno 

vyhovět. 
§ 42aa 

odst. 2 
písm. c) ve 

spojení s § 

59 

Moravskoslezský 

kraj 
K § 42aa odst. 2 písm. c) ve spojení s § 59 
Povinnosti stanoveny řediteli v ustanovení § 42aa odst. 2 písm. c) je třeba 

sladit, resp. doplnit o povinnost, jejíž nesplnění má být důvodem pro sankční 

řízení o přestupku dle § 59e odst. 1 písm. c).  
Odůvodnění.  
Jestliže má být jednání, které není plněno ze strany ředitele, důvodem pro 

přestupek, pak musí být stanoveno v povinnostech konkrétně (výslovně), tj. 

doplnit jednání uvedené dle § 59e odst. 1 písm. c) v plném textu do ustanovení 

§ 42aa odst. 2 písm. c).  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Úprava skutkových podstat přestupků budu 

upravena v návaznosti na konečné znění této 

úpravy. V úpravě § 59 odst. 1 bude vypuštěno 

ustanovení písm. c) a část ustanovení písm. f). 

K § 42ab 

odst. 1 – 4 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42ab odst. 1 – 4:  
Navrhujeme, vzhledem k tomu, že je v ustanovení uvedeno, že zařízení 

poskytuje služby nepřetržitě, vymezit výslovně personální standardy tak, aby 

nevznikaly pochybnosti o počtu pracovníků, jejich profesích, v případných 

pohotovostech. 
 
Odůvodnění. 
Vzhledem k tomu, že na zajištění péče, řádný provoz a poskytování 

odpovídající služby jsou vázány i sankce jak ve vztahu k inspekci, 
k přestupkům a další., je nezbytné, aby byla nastavena jasné pravidla o počtu 

zaměstnanců v tom smyslu, zda se tím myslí max. počet dětí na pracovníka i 

v každou denní i noční hodinu. Zda má být v každém okamžiku přítomen 

Neakceptováno 
Otázka patří do prováděcí vyhlášky, do úpravy 

standardů. Zde se jedná pouze o základní 

standard, přepisující stávající ustanovení § 42 

odst. 3, 4, 9, § 42a odst. 6 platného znění. 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
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sociální pracovník či jiná osoba schopna uzavřít smlouvu (a které profese by 

bylo možné akceptovat pro podpis smlouvy nebo noční dobu) apod.  
 
Zásadní připomínka 

 
Pokud mají být pravidla uvedena v prováděcím 
předpise, pak je nezbytné, aby v tomto 
ustanovení bylo též zakotveno zákonné zmocnění 

k nastavení pravidel. 
§ 42ab 

odst. 3 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42ab odst. 3: 
Navrhujeme definovat, která ústavní zařízení se má blíže na mysli, zda jde i 

o pobytové sociální služby, popř. i další ústavní zařízení.  
Odůvodnění.  
Uvedené znění ustanovení na jedné straně vymezuje pouze zdravotnická či 

školská zařízení, avšak uvádí se ustanovení § 29. Není tak jednoznačné, zda 

se těmito ústavními zařízeními, s nimiž není možné mít společnou budovu či 

areál, myslí sociální služby.   
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
V návrhu ustanovení jsou zahrnuta pouze školská 

a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní 

výchovy, tj. školská zařízení pro výkon ústavní 

výchovy (dětský domov, dětský domov se 

školou, diagnostický ústav) a dětské domovy pro 

děti do 3 let věku. 
 
MSK vypořádání akceptuje 

§ 42b  odst. 

2 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42b  odst. 2: 
Navrhujeme uvést, jaké je pravidlo pro úhradu při uzavření smlouvy o 

poskytování ochrany a pomoci mezi zařízením a dítětem. Ustanovení § 42b 

odst. 2 se zabývá situací, kdy smlouvu uzavře příslušný úřad nebo je dítě 

umístěno do zařízení soudně, ale neuvádí se situace, kdy uzavře smlouvu dítě 

nezaopatřené či zaopatřené.  
Odůvodnění: 
Dle našeho názoru je nepochybné, že dítě nemůže sjednat ve smlouvě závazek 

k úhradě za poskytnutou ochranu a pomoc, neboť nezaopatřené dítě se 

předpokládá, že nevykonává výdělečnou činnost a tudíž zpravidla nemá 

pravidelný vlastní příjem (kromě přídavku na dítě nebo příspěvku na péči, 

resp. sociální dávky účelově zaměřené), pokud jde o zaopatřené dítě, to 

rovněž nemusí mít žádný vlastní příjem, protože skutečnost zaopatřenosti 

není vázána pouze na existenci např. výdělečné činnosti, ale také neplnění 

podmínek pro nezaopatřenost dle zákona o státní sociální podpoře (např. 

skutečnost, že dítě se nepřipravuje na povolání a její zdravotní stav 

nepředstavuje plnění podmínky pro posouzení nezaopatřenosti). V těchto 

případech pak nelze s takovou osobou platně uzavřít smluvní ujednání, neboť 

by se zavázala k plnění, které není schopna vykonat či zajistit.  
 
Snad právě pro tyto skutečnosti by bylo vhodné uvést pravidlo výslovně, jak 

se postupuje v těchto případech.  

Akceptováno 
V případě uzavření smlouvy nezaopatřeným 

dítětem (pokud by bylo způsobilé smlouvu 

uzavřít) bude platit odst. 3 písm. a) (úhradovou 

povinnost má zásadně rodič) a tato situace bude 

doplněna do výčtu v § 42b odst. 2. Zaopatřené 

dítě má mít úhradovou povinnost samo, má však 

platit omezení na maximálně 75% příjmu 

(vyplývá explicitně z návrhu § 42c odst. 5 věta 

druhá: Výše úhrady zaopatřeného dítěte činí za 

kalendářní měsíc nejvýše 75% jeho příjmu; 

příjmem zaopatřeného dítěte se pro účely úhrady 

rozumí příjmy podle zákona o životním a 

existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na 

péči 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

222 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

 
Zásadní připomínka 

§ 42f  odst. 

2 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42f  odst. 2: 
Navrhujeme, aby postup při rozhodování o úhradě byl nastaven obdobně jako 

je tomu u sociálních služeb (viz § 74 odst. 2 zákona o sociálních službách). 
Odůvodnění: 
V současnosti probíhá připomínkové řízení k návrhu změn zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 sb., kde je stanovena obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností (OÚ ORP) shodná kompetence k rozhodování o 

úhradě za poskytovanou službu (pouze za stravu a péči) dítěti, kdy dítě je 

svěřeno do zařízení soudně. V rámci připomínek jsme navrhovali změny 

v ustanovení § 74 odst. 2 zákona o sociálních službách, které vychází z našich 

zkušeností z rozhodování OÚ ORP od roku 2007.   
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
S ohledem na četné připomínky ostatních 

přípomínkových míst, která zásadně nesouhlasí 

se založením rozhodovací pravomoci obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností, bude 

ustanovení § 42f z návrhu zákona vypuštěno bez 

náhrady. Tj. nebude založena rozhodovací 

pravomoc OÚ ORP ani ředitele ZDVOP, a 

uplatňování nároku provozovatele ZDVOP na 

úhradu nákladů se bude řídit obecnou 

soukromoprávní úpravou (možnost žaloby 

v civilním sporném řízení). 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
Pokud v předchozích ustanoveních předkladatelé 

odkazovali na sjednocení s právní úpravou 

zákona o soc. službách, pak je nesystémové, aby 

dle jedné právní úpravy bylo rozhodováno 

v obdobné situaci, pouze v odlišném zařízení 

sociálního charakteru, ze strany OÚ ORP (u § 74 

odst. 2 zákona o sociálních službách v zařízeních 

pro zdravotně postižené) a dle právní úpravy 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí se zařízení 

domáhalo úhrady v obdobné situaci v rámci 

soukromoprávní žaloby u soudu, jde o 
nedůvodný rozdílný přístup v zařízeních 

zajišťujících péči o dítě buď v režimu sociálních 

služeb nebo dle sociálně-právní ochrany dětí 
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(přitom dle tohoto názoru ve vypořádání by mělo 

zařízení SPOD horší postavení než zařízení soc. 

služeb).  
 

§ 42g  odst. 

4 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42g  odst. 4: 
Navrhujeme doplnit do ustanovení text: „popř. byla ukončena účinnost 

smlouvy“, tj. takto:  
„Nárok na státní příspěvek zaniká dnem, kterým bylo zrušeno nebo pozbylo 

platnosti rozhodnutí soudu, jímž bylo dítě svěřeno do péče zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, popř. byla ukončena účinnost smlouvy o 

poskytování ochrany“. 
Odůvodnění:  
Je nezbytné upravit nejen situaci, kdy je ukončeno poskytování ochrany 

v souvislosti s rozhodnutím soudu, tak i tehdy, pokud poskytování ochrany 

vzešlo z uzavřené smlouvy.  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak. 
Bude stanoveno, že nárok na státní příspěvek 

zaniká dnem, kterým zanikl závazek ze smlouvy 

o poskytování ochrany a pomoci dítěti podle § 

42a. 
Ustanovení § 42g odst. 4 tak bude znít: 
„ (4) Nárok na státní příspěvek zaniká 

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), a dnem zániku ze 

smlouvy o poskytování ochrany a pomoci 
podle § 42a; 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.“. 
 
MSK vypořádání vysvětlením akceptuje. 
 
 

§ 42g  odst. 

5 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42g  odst. 5: 
Navrhujeme ustanovení vypustit.  
Odůvodnění:  
Jde o ustanovení, které není nyní využíváno a tudíž je vhodné jej zrušit.  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

§ 42l  odst. 

3 písm. a) 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42l  odst. 3 písm. a): 
Navrhujeme ustanovení vypustit, a to s ohledem na znění ustanovení § 42l 

odst. 3 písm. b) a § 39.   

Akceptováno. 
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Odůvodnění:  
Jde o ustanovení, které je nyní již nadbytečné a je vhodné jej zrušit. 

Provozovatel a zařízení je s ohledem na navržené změny tentýž subjekt. Je 

zbytečné rozlišovat postavení zřizovatele v situaci, kdy zřizovatel je pověřená 

osoba, která provozuje ZDVOP.  
 
Zásadní připomínka 

§ 47b  odst. 

6) 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 47b  odst. 6) 
Navrhujeme v ustanovení uvést lhůtu, v níž má dojít k předání zprávy jednou 

za 6 měsíců, tj. takto: 
„zprávu o průběhu výkonu pěstounské péče a naplňování dohody o výkonu 

pěstounské péče, kterou předá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

do lhůty 15 dnů po uplynutí doby, za kterou je zpracována,“  
Odůvodnění:  
V současnosti není lhůta stanovena a v praxi tato povinnost poskytnout 
zprávu po 6 měsících činí problémy v aplikaci, proto navrhujeme stanovit 
tuto lhůtu.  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

§ 42c Moravskoslezský 

kraj 
K § 42c:  
Navrhujeme sladit návrh znění ustanovení § 42c zákona o sociálně právní 

ochraně dětí s ustanovením (stávajícího znění či navrhovaného nyní) § 7 

zákona o sociálních službách.  
Pokud má být zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc subjektem, který 

péči poskytuje a hradí z prostředků příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pak musí být toto 

zařízení, resp. pověřená osoba, zároveň uvedeno v ustanovení § 7 a následně 

v souvisejících.  
Odůvodnění:  
Poskytovat péči osobám závislým na pomoci jiné osoby (viz § 8 - § 10 zákona 

o sociálně právní ochraně dětí) mohou pouze vyjmenované osoby a subjekty 

zařazené do ustanovení § 7 zákona o sociálních službách a je potřeba je uvést 

do registru poskytovatelů sociálních služeb.  
Odkazujeme dále na připomínky k návrhu změn zákona o sociálních službách 

č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je rovněž 

Akceptováno 
Bude doplněno do § 7 zákona o sociálních 

službách. 
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v připomínkovém řízení, a to na naše připomínky k ustanovením § 7 tohoto 

zákona. 
 
Zásadní připomínka 

§ 42d  odst. 

1 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42d  odst. 1:  
Navrhujeme znění nově takto:  
Úhrada se sníží nebo nestanoví, jestliže: 

- po jejím zaplacení by příjem osob povinných úhradou nebo příjem 

jejich rodiny poklesl pod součet částky životního minima podle 

zákona o životním a existenčním minimu a částky normativních 

nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře; za 

společně posuzovanou osobu s osobou povinnou se nepovažuje dítě, 

jemuž je poskytována ochrana a pomoc,  
- nemá žádný příjem ani není příjemcem dávek pomoci hmotné nouzi, 

a to za předpokladu, že osoby nebo společně posuzované osoby 

nevlastní majetek podléhající evidenci.  Existenci příjmu je zařízení 

oprávněno zjistit dotazem u příslušného finančního úřadu a dotazem 

u příslušných správních orgánů, které vedou evidenci nemovitých a 

movitých věci v souladu s právními předpisy.  
Pokud jsou splněny podmínky pro nestanovení úhrady za stravu a pobyt, 

avšak dítě je příjemcem příspěvku na péči, pak úhrada bude stanovena pouze 

k zajištění péče.  
 
Odůvodnění: 
V souvislosti s ustanovením, § 42 odst. 2 a plným přímým zaopatřením ústavu 

(či zrušení tohoto pravidla) je nezbytné sladit i možnost výpočtu stanovení 

úhrady, neboť pokud je dítě v plném přímém zaopatření ústavu, pak není 

v okruhu společně posuzovaných osob dle zákona o životním a existenčním 

minimu, pokud však bude vymezení takové, jako je uvedeno v § 42 odst. 2, 

pak je potřeba pro účely stanovení úhrady (příp. i pro další dávkové systémy) 

upravit pravidlo, že se dítě nezahrnuje do okruhu společně posuzovaných 

osob.  
 
Další situace vznikají, když osoby nemají žádný příjem a nemají ani dávky 

(ani pojistné ani nepojistné), tudíž ani dávky hmotné nouze, a to z toho 
důvodu, že neplní podmínky pro nárok na dávky (nikoliv v důsledku existence 

Neakceptováno, vysvětleno 
Ustanovení je textováno s ohledem na § 74 

zákona o sociálních službách, v jehož úpravě 

nedochází ke změně ani v rámci projednávaného 

návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb. 
 
MSK: Neakceptováno, vysvětleno 
Ustanovení je textováno s ohledem na § 74 

zákona o sociálních službách, v jehož úpravě 

nedochází ke změně ani v rámci projednávaného 

návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb. 
 
 
K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí s 

vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž je 

toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 

níže uvedeného: 
 
Vzhledem k tomu, že připomínka uplatněná MSK 

vůči návrhu změny zákona č. 108/2006 Sb., 

nebyla vůbec ze strany předkladatelů vypořádána 

(zřejmě došlo jen k opomenutí), nelze 

konstatovat, že nedochází ke změně. Nadto tato 

problematika byla opakovaně řešena s ústředním 

orgánem, právě proto, že nedochází ke sjednocení 

postupů správních orgánů v praxi, což není 

žádoucí. Proto MSK navrhoval změnu v právní 

úpravě, neboť metodické dokumenty nejsou 

závazné a neřeší sjednocení praxe. 
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majetku, ale z důvodu neplnění podmínek, tj. nejsou evidováni u úřadu práce 

apod.), je tak zcela bezúčelné stanovit úhradu a nadto ji následně vymáhat. 
 
Pokud jsou splněny podmínky pro nestanovení úhrady (pobyt a stravu) a dítě 

je oprávněnou osobou k dávce příspěvku na péči, pak je nezbytné rozhodnout 

alespoň o úhradě za péči, neboť příjemcem dávky příspěvku na péči je rodič 

dítěte, ale dávka náleží dítěti. Popř. požádat úřad práce o ustanovení 

zvláštního příjemce dávky příspěvku na péči (může být obec).  
 
Nadto odkazujeme na naše připomínky podané k rozhodování o úhradě za 

poskytování stravy a péče u dítěte dle § 74 odst. 2 zákona o sociálních 

službách, u něhož probíhá připomínkové řízení k návrhu změn.  
 
Zásadní připomínka 

§ 42e  odst. 

2 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42e  odst. 2:  
Navrhujeme stanovit pravidlo, z něhož bude zřejmé, že úhrada vůči zařízení 

ZDVOP musí být snížena o náklady na přímou spotřebu, a to v situaci, kdy 
bude dítě mimo zařízení (např. na návštěvě doma apod.), např. tehdy, pokud 

je nepřítomnost v zařízení ve více než 3 dnech.  
Odůvodnění: 
Pravidla by měla být stanovena tak, že při nepřítomnosti dítěte v zařízení, by 

se úhrada měla krátit. Pokud je dítě déle než např. 3 dny u rodiče, pak se krátí 

úhrada za např. nespotřebovanou stravu apod. Mohlo by jít o obdobné 

postupy jako u poskytovatelů sociálních služeb.  
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Považujeme za nadbytečné. Součástí smlouvy je 

ujednání o způsobu úhrady, přičemž podle 

návrhu prováděcí vyhlášky má být úhrada 

stanovena úkonově (den ubytování v případě 

zaopatřených dětí; poskytnutí stravy 170 Kč 

denně za celodenní stravu, 75 Kč za oběd, za 

úkony péče o dítě, které nemá nárok na příspěvek 

na péči, 30 Kč denně), není tedy možné účtovat 

stravu, která nebyla poskytnuta (obdobně u 

zaopatřených dětí den ubytování, který nebyl 

poskytnut). Jde-li o úhradu péče u osob, které 

mají nárok na příspěvek na péči, pak má být 

stanoveno výslovně, že výše úhrady za péči o 

dítě, které má nárok na příspěvek na péči, se 

stanoví jako součet úhrady za péči podle odst. 1 a 

poměrné části výše přiznaného příspěvku na péči 

odpovídající počtu dnů poskytnuté ochrany a 

pomoci dítěti. Zařízení má povinnost 

vyúčtování.Účtování úhrady za neposkytnutou 

péči nebo neposkytnuté úkony by bylo 

bezdůvodným obohacením. 
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MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
MSK tuto úpravu navrhoval nikoliv ve vztahu jen 
ke smluvnímu principu, ale zejména pro účely 

rozhodovací praxe ze strany OÚ ORP, tj. souvisí 

s předchozí připomínkou. 
§ 42f  odst. 

1 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42f  odst. 1:  
Navrhujeme: 

- stanovit lhůty, aby bylo zřejmé, do kdy se mají osoby 

s poskytovatelem dohodnout na úhradě a do kdy má být zahájeno 

řízení z úřední moci správního orgánu, pokud dohoda nebude 

uzavřena, 
- pokud se poskytovatel s povinnými osobami dohodnou (uzavřou 

dohodu), do kdy a kdo z nich dohodu správnímu orgánu doloží, 
- doplnit pravidlo, že: Úhrada se stanoví od prvního dne poskytované 

ochrany a pomoci.  
Ostatní postupy nastavit obdobně jako u rozhodování dle ustanovení § 74 

odst. 2 zákona o sociálních službách, přitom odkazujeme na znění 

připomínek (zásadních i doporučujících) k tomuto ustanovení ve vztahu 

k rozhodování a vedení řízení o úhradách, které jsou projednávány v rámci 

návrhu změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů.  
Odůvodnění:  
V současnosti je projednáván návrh změny zákona o sociálních službách, kde 

je upravena obdobná situace, tj. rozhodování obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, a postup by mohl být upraven i v kontextu těchto 

pravomocí uvedeného úřadu (dle § 74 odst. 2 – stanovení úhrad za pomoc 

v pobytové sociální službě u dítěte svěřeného do zařízení soudně), popř. vzít 

Neakceptováno, vysvětleno 
Považujeme za nadbytečné. Je v zájmu 

poskytovatele, aby dohoda o úhradě byla 

uzavřena. Je však na něm, aby případně incioval 

řízení v případě nedohody s povinnou osobou. 
Smlouvu o úhradě není třeba správnímu orgánu 

notifikovat. Žádost o stanovisko se vyžaduje ke 

smlouvě podle § 42a, kterou se dítě do zařízení 

umísťuje, resp. tedy k umístění dítěte. 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
Přes skutečnosti uváděné předkladateli je MSK 

toho názoru, že je potřeba minimálně lhůty (tak 

jako např. u dohod o výkonu pěstounské péče) 

nastavit, byť může jít o smluvní vztah, ale jedním 

z partnerů je dítě a tudíž se i v právní úpravě má 
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v úvahu doporučující připomínku k § 74 odst. 2 rovněž uvedenou 

v připomínkách k zákonu o sociálních službách.  
 
Nutno vzít v úvahu, že ustanovení § 42f souvisí úzce s ustanoveními § 42c až 

§ 42d tohoto zákona. 
 
Zásadní připomínka 

předpokládat větší ochrana, pravidla, podmínky 

apod. 

§ 42g odst. 

3 písm. b) 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 42g odst. 3 písm. b): 
Navrhujeme doplnit text o vymezení, jak bude počítán den, resp. jak se bude 

posuzovat období 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů.   
Odůvodnění: 
Je nezbytné, aby toto časové období bylo stanoveno, neboť současná praxe 

vycházela z toho, že bylo přesně stanoveno, což nyní není uvedeno.  
Navíc z našeho pohledu není vhodné snižovat úhradu za dobu, kdy děti jsou 

mimo zařízení. Vzhledem k potřebám dětí by bylo vhodnější stanovit delší 

období, které nezpůsobuje snížení příspěvku pro poskytovatele péče, neboť 

snížení příspěvku působí demotivačně k využívání delších údobí pobytu dítěte 

na návštěvě rodiny. Mohlo by tak být stanoveno, že období, které nesnižuje 
příspěvek, kdy dítě je mimo zařízení, a to např. aspoň 3 dny, tj. dítě odejde 

v pátek a dorazí zpět v neděli. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Uplatněná připomínka by vedla k dalšímu 

navýšení rozpočtových výdajů na státní 

příspěvek pro zřizovatele ZDVOP nad rámec 

předloženého návrhu, s čímž Ministerstvo financí 

zásadně nesouhlasí, stejně jako se změnou 

základních parametrů nároku na státní příspěvek, 
včetně podmínek krácení částky státního 

příspěvku v případě pobytu dítěte mimo ZDVOP. 

Pro další navýšení státního příspěvku pro 

zřizovatele ZDVOP nad rámec návrhu by tak 

MPSV nemělo k dispozici potřebné rozpočtové 

krytí.  
Spojení „2 po sobě jdoucí kalendářní dny“ je 

nutné vykládat tak, že se jedná o dva celé 

kalendářní dny. To znamená, že pokud bude dítě 

pobývat ve ZDVOP po jakoukoliv, byť menší 

část dne, nebude tento den posuzován jako den 

pobytu dítěte mimo ZDVOP a nebude mít vliv na 

krácení částky státního příspěvku. V tomto 
smyslu bude doplněna důvodová zpráva. 
 
MSK vypořádání vysvětlením  akceptuje, ale  
 
považuje za vhodné v důvodové zprávě tedy 

uvést příklad, že pokud dítě jde na návštěvu ze 

ZDVOP v průběhu  pátku a do zařízení se vrátí v 

průběhu neděle, pak příspěvek není krácen.   
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§ 47c  odst. 

4) 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 47c  odst. 4):  
Navrhujeme text ustanovení upravit tak, že se vkládá povinnost informovat o 

ukončení dohody také úřad práce, a to do 8 dnů od ukončení dohody, asi 

takto: 
(4) Smluvní strana, která uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče s 

osobou pečující nebo s osobou v evidenci, bez zbytečného odkladu informuje 

o ukončení dohody o výkonu pěstounské péče obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, v jehož obvodu má osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý 

pobyt, a ÚP, a to do 8 dnů od ukončení dohody. To neplatí, pokud je smluvní 

stranou ukončené dohody o výkonu pěstounské péče obecní úřad obce s 

rozšířenou působností; OÚ ORP informuje ÚP o ukončení dohody. v jehož 

obvodu má osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý (hlášený) pobyt. 
Odůvodnění:  
Je nezbytné, aby byl i úřad práce včas informován o ukončení dohody, a to 

s ohledem i na pravidlo, které je zřejmé z ustanovení § 51 odst. 1, aby 

nevznikaly různé přeplatky apod.  
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Ve věci informování krajské pobočky Úřadu 

práce o ukončení dohody o výkonu pěstounské 

péče postačuje úprava oznamovací povinnosti 

příjemce státního příspěvku podle § 47d odst. 5. 
 
MSK vypořádání vysvětlením akceptuje. 

§ 47f  odst. 

2 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 47f  odst. 2:  
Navrhujeme doplnit věty na konec ustanovení:  
„Změny v rozhodných skutečnostech a v poměrech je osoba povinná povinna 

oznámit rozhodujícímu orgánu do 8 dnů od takové změny. Úhrada se nově 

stanoví od měsíce, kdy nastala změna rozhodných skutečností. Pokud není 

zahájeno řízení na žádost poskytovatele nebo osoby povinné, zahájí řízení 

rozhodující správní orgán do 30 dnů od zjištění změny v rozhodných 

skutečnostech.“  
Odůvodnění: 
Je nezbytné nastavit pro správní řízení jasná pravidla a kompetence, 

povinnosti, lhůty apod. 
V ostatním odkazujeme na související připomínku v § 47f odst. 1. 
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Navrhované doplnění je nadbytečné, vždy je 

nutné respektovat základní zásadu rychlosti 

postupu správních orgánů podle § 6 odt. 1 

správního řádu, tj. povinnost vyřizovat věci bez 

zbytečných průtahů. 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
MSK  k tomu uvádí, že v tomto případě došlo 

k nesprávnému uvedení ustanovení ze strany 

MSK a následně nebyla připomínka pro 
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předkladatele pochopitelná, jak je vidět 

z vypořádání. Jde o připomínku vztahující se 

k návrhu znění § 42f odst. 2, kdy dle názoru MSK 

je nezbytné stanovit pro hlášení změn 

v rozhodných skutečnostech v zákonem 

stanovené lhůtě, proto navrhuje MSK doplnit do 

ustanovení lhůtu např. 8 dnů od změny. 
§ 49 odst. 2 

písm. c) 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 49 odst. 2 písm. c):  
Navrhujeme stanovit povinnost, že stanovisko hygieny je potřeba doložit 

krajskému úřadu ve lhůtě 1 měsíce před konáním tábora.  
Odůvodnění:  
S ohledem na to, že je nezbytné posoudit podmínky pro konání tábora 

předem, je potřeba mít informace a podklady v předstihu.  
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 
Podle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, je osoba pořádající 

zotovovací akci, za kterou je považován rovněž 

výchovně rekreační tábor pro děti, povinna jeden 

měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
a) termín a místo jejího konání, 
b) počet dětí zúčastněných na zotavovací akci, 
c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a 
d) způsob zajištění stravování účastníků 

zotavovací akce. 
Z uvedené úpravy vyplývá, že jeden měsíc před 

konání tábora nemusí mít pořádající osoba 

k dispozici stanovisko krajské hygienické 

stanice. 
 
MSK od připomínky upouští s ohledem na znění 

související právní úpravy. 
 Moravskoslezský 

kraj 
K § 49 odst. 4 písm. d):  
Navrhujeme rozlišit a upravit jak „místo výkonu“ tak „územní působnost 

zařízení“.  
Odůvodnění:  
Místem výkonu by měla být např. kancelář, sídlo apod., tj. kde budou klienti 

docházet, např. adresa zařízení. V tomto případě při změně není třeba 

vydávat nové pověření, pouze se ověří šetřením materiální podmínky.   
Územní působnost zařízení, tj. v jakém území zařízení působí, např. 

Moravskoslezský kraj, u této změny je nezbytné vydat rozhodnutí.   

Neakceptováno. 
Požadované vymezení územní působnosti 

zařízení je možné řešit již podle stávající úpravy, 

tj. v rámci vymezení místo výkonu sociálně-
právní ochrany dětí. Adresa sídla zařízení se 

uvádí samostatně, takže by nemělo docházet se 

záměnou místa výkonu SPOD. 
 
MSK K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
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Je potřeba, aby pak uvedli, na jakém území chtějí SPOD poskytovat (terénně) 

a zároveň jasně adresu, kde budou prostory pro výkon SPOD, resp. zázemí 

pracovníků. 
V praxi dochází k záměně vymezení a následně k sankcím, které by bylo 

možné odstranit či eliminovat.  
 
Zásadní připomínka 

 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
 
MSK touto připomínkou neměl v úmyslu řešit 

otázku odlišnosti sídla organizace od místa 

výkonu (např. umístění kanceláře v jiné budově 

na jiné adrese), ale rozlišení územní působnosti. 

Jinými slovy rozlišení:  
- Sídlo: … 
- Místo výkonu: odlišná adresa zařízení, 

kanceláře … 
- Působnost: např. vykonává činnost 

SPOD v území OÚ ORP, kraj apod.  
Z praxe vyplývá, že dochází k nepochopení ze 

strany subjektů a s tím souvisejícím problémům 

při kontrolách, přestupcích. MSK by tak přivítal 

toto rozlišení. 
§ 49 odst. 4 

písm. f) 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 49 odst. 4 písm. f):  
Navrhujeme upravit kapacitu pouze u zařízení ZDVOP, neboť takto navržené 

znění stanoví kapacitu pro všechny zařízení.  
Odůvodnění:  
Pokud nedojde k úpravě textu, bude potřeba kapacitu a další podmínky s tím 

spojené, dodržet i u dalších zařízení.  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

§ 49 odst. 8 Moravskoslezský 

kraj 
K § 49 odst. 8:  
Navrhujeme, aby žádost o pověření obsahovala potřebné informace k tomu, 
aby bylo možné pořídit výpis z rejstříků trestů, a to místo narození, rodné 

příjmení, trvalý pobyt.  
Odůvodnění.  
Pro vyplnění žádosti o výpis z rejstříku trestů potřebuje mnohem více 

informací, než je obsaženo v žádosti o vydání pověření, např. místo narození, 

Akceptováno. 
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rodné příjmení, bydliště a další, proto nám výpis zasílají nyní žadatelé 

o pověření. 
 
Zásadní připomínka 

§ 47c  odst. 

6) 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 47c  odst. 6):  
Navrhujeme znění ustanovení § 47c odst. 6 upravit tak, že se doplní na konci 

ustanovení čárka a dopíše se text:  
„pokud osoba pečující nebo osoba v evidenci neuzavře novou dohodu o 

výkonu pěstounské péče do 30 dnů od ukončení předchozí dohody.“  
Odůvodnění:  
Pro správní orgán a jeho povinnost je nezbytné mít nastavena pravidla, aby 

nedošlo k prodlení či nebylo považováno jednání úřadu či posečkání za 

nečinnost úřadu. Nadto v mnoha případech by nemuselo být zahájeno řízení, 

neboť osoba zpravidla uzavře novou dohodu a řízení je zahájeno nadbytečně. 

Lhůtu lze samozřejmě nastavit i kratší, např. 15 dnů, aby lhůta nepostihovala 
celý kalendářní měsíc.  
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Po zániku dohody o výkonu PP je možné, že 

osoba pečující/v evidenci již bude mít novou 

dohodu, pak ani netřeba zahájit řízení. Pokud ne, 

řízení se zahájí a když v jeho průběhu dojde 

k uzavření dohody o výkonu PP, řízení se zastaví. 

Dohoda má přednost (tedy jako dosud). 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
Dle MSK je nadbytečné, aby správní orgány 

musely vždy zahájit řízení ihned, neboť v případě 

zastavení řízení jde o zcela nehospodárný postup. 

Přitom postupem navrhovaným ze strany MSK 

nedojde ke zhoršení situace.  
 
 

§ 47d  odst. 

2 písm. a) 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 47d  odst. 2 písm. a):  
Navrhujeme navýšení příspěvku na výkon pěstounské péče z 48 000 Kč 

ročně na 60 000 Kč ročně.  
Odůvodnění.  
Navrhujeme navýšení příspěvku na výkon pěstounské péče, neboť tato částka 

nebyla od novelizace zákona o sociálně právní ochraně dětí s účinností od 1. 

1. 2013 navýšena, ačkoliv od této doby byly všechny ostatní instituty navýšeny 

opakovaně včetně minimální mzdy, sociálních dávek apod. V současné době 

Akceptováno 
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částka 48 000 Kč ročně umožňuje hradit režijní náklady na zajištění 

technického a materiálního zázemí činností, není dostatečná na zajištění 

komplexu činností, který se od pověřené osoby očekává dle právní úpravy.   
 
Financování osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany v oblasti 

tzv. doprovázení pěstounů je nedostatečné a organizace se tak dostávají do 

krizového fungování. Od roku 2013 je tak státní příspěvek v podstatě 

znehodnocen inflací (roční průměr cca 1,4%, celkově tedy cca 10%) a zvláště 

vládou nařízeným zvýšením tarifních platů sociálních pracovníků (od roku 

2015 o cca 45%). Reálná výše příspěvku v roce 2019 event. 2020 je tedy 

přibližně 21 600 Kč. Dle sdělení pověřených osob Již v r. 2019 bylo nutno 
přistoupit k různým finančním opatřením tak, aby nebyly služby, resp. jejich 

kvalita, pro pěstounské rodiny nějak významně dotčeny – např. navýšení 

počtu dohod o výkonu PP na jednoho pracovníka, zkracování pracovních 

úvazků sociálních pracovníků apod. Jak však praxe ukázala, důsledkem je 

velká pracovní a psychická zátěž na jednotlivé pracovníky a také odchod 

některých z nich do jiné sféry sociální práce či dokonce mimo ni. V případě 

nezvýšení příspěvku na výkon pěstounské péče dojde k zásadnímu omezení 

funkčního systému podpory náhradní rodinné péče, jako proklamačně 

podporovaného způsobu péče o ohrožené děti. V této souvislosti je úsměvné, 

že novelizace stanovuje povinnost event. vrácení nepoužitých finančních 

prostředků ze státního příspěvku. 
 
Zásadní připomínka 

§ 47d  odst. 

10 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 47d  odst. 10:  
Navrhujeme prodloužit lhůtu stanovenou pro podání vyúčtování státního 

příspěvku na výkon pěstounské péče, a to na měsíc březen, tj. minimálně 

vždy do 15. 3. následujícího roku po roce, za který má být vyúčtování 

provedeno.  
Odůvodnění:  
Navrhujeme, aby byla lhůta pro vyúčtování státního příspěvku stanovena až 

březen, a to minimálně do 15. 3. 2020.  
Stanovení shodných termínů může v praxi způsobit problematické 

financování výkonů a mezd v období mezi 1. 1. až 15. 2. daného kalendářního 

roku, neboť k reálným výplatám státního příspěvku na výkon pěstounské péče 

z ÚP dochází až v období blízkém 15.2. Tj. všechny termíny k tomuto 

Akceptováno 
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příspěvku by byly reálně v období do 15. 2., což by mohlo působit zařízením 

provozní potíže.   
 
Zásadní připomínka 

§ 47f  odst. 

1 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 47f  odst. 1:  
Navrhujeme uvést do ustanovení pravidlo a tudíž navržený text:  
„vyplácí se příspěvek na úhradu potřeb dítěte osobě určené na základě 

dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí krajská pobočka 

Úřadu práce, která o příspěvku na úhradu potřeb dítěte rozhoduje, které 

z těchto osob se bude příspěvek na úhradu potřeb dítě vyplácet.“ 
Nahradit novým textem:  
„vyplácí se příspěvek na úhradu potřeb dítěte osobám, které pečují o dítě, a 
to v rozsahu počtu dnů poskytované péče ze strany pečujících osob. Rozsah 

poskytované péče doloží osoba krajské pobočce Úřadu práce, která 

o příspěvku na úhradu potřeb dítěte rozhoduje a která bude příspěvek na 

úhradu potřeb dítě vyplácet.“  
Odůvodnění: 
Ze současné praxe vyplývá, že je vhodné nastavit podmínky podle 

objektivních skutečností, které lze ověřit a doložit ve vztahu k poskytované 

péči.   
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

K § 49a  s 

návazností 

na § 42 a: 

Moravskoslezský 

kraj 
K § 49a  s návazností na § 42 a:  
Navrhujeme nově znění § 49a (s vyznačením navržených změn oproti 

současnému znění): 
§ 49a 
Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany 

pověřenými osobami 
 (1) Sociálně-právní ochranu mohou přímo poskytovat osoby, 

které získaly odbornou způsobilost. 
 (2) Odbornou způsobilostí pro účely poskytování sociálně-
právní ochrany pověřenými osobami se rozumí 
a) řádně ukončené vysokoškolské studium ve studijních programech 
v oblasti pedagogických  
a společenských věd zaměřených na sociální péči, sociální politiku, 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhovaná změna v § 49a odst. 2 písm. a) 

zákona o SPOD rozšířit okruh studijních 

programů na humanitní programy s 

absolvovaným psychoterapeutickým výcvikem je 

značně problematická a nekoncepční. Okruh 

humanitních oborů je velice široký a obecný 

oproti již stanoveným konkrétním humanitním 

oborům, které už v současnosti v § 49a odst. 2 

písm. a) jsou a mají vazbu na práci s ohroženým 

dítětem a jeho rodinou. Pro zaměstnavatele 

(pověřenou osobu) by mohlo být složité určit, zda 

obor absolvovaný uchazečem o zaměstnání 

odpovídá humanitnímu zaměření či nikoli. 
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sociální práci, pedagogiku, právo, psychologii, vychovatelství nebo 

ošetřovatelství, a v oblasti lékařství zaměřených na všeobecné a 

dětské lékařství, humanitní s absolvovaným 

psychoterapeutickým výcvikem, popř. odbornou způsobilost 

k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního 

předpisu.  
b) řádně ukončené studium ve vzdělávacích programech 

uskutečňovaných vyššími odbornými školami v oboru sociální práce, 

pedagogika, charitní a sociální péče, charitní a sociální činnost, 

sociálně-právní činnost, dvouoborové studium pedagogika a teologie 

a ukončené studium pro diplomované zdravotní sestry nebo řádně 

ukončené maturitní studium v těchto oborech, odbornou způsobilost 

k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního 

předpisu, 
c) vzdělání v rozsahu, ve kterém se vyžaduje pro získání 

osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-
právní ochrany podle zvláštního právního předpisu45b), a praxe v 
trvání nejméně 1 roku, nebo (nelze už vůbec využít, nadbytečné 

ustanovení, není určeno žádné vzdělání pro ZOZ automaticky pro 

SPOD ve 304/2012 - 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání 

úředníků územních samosprávných celků) odstranit ad c) pro 

nadbytečnost.  
d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální 

pracovníky podle zákonao sociálních službách65) v rozsahu nejméně 

200 hodin a praxe v oblasti péče o rodinu a dítěv trvání nejméně 2 

roky, jde-li o osoby, které 
1. řádně ukončily vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v jiné 

oblasti studia nebo v téže oblasti studia, avšak v jiném zaměření, než 

je uvedeno v písmenech a) a b), 
2. dosáhly středního nebo základního vzdělání v oblastech studia 
uvedených v písmenech a) a b), nebo 

Zároveň do okruhu humanitních oborů patří např. 

historie, archivnictví či andragogika, filozofie 

nebo estetika, apod., což jsou obory, které nemají 

žádnou vazbu na práci s dětmi, nicméně 

rozšířením okruhu studijních programů o studijní 

programy humanitního zaměření bez bližší 

specifikace by umožnilo absolventům těchto 

oborů u pověřené osoby působit (byť za 

podmínky, že mají absolvovaný 

psychoterapeutický výcvik). 
 
Problematickým je i samotný psychoterapeutický 

výcvik, neboť samotný pojem „psychoterapie“ 

není jasně obsahově vymezen a právně ukotven. 

Není ani zřejmé, zda je psychoterapie obsahem 

„zdravotní služby“ v režimu zdravotnického 

práva či se jedná o jiný typ služby. Obdobně 

neukotvený je i psychoterapeutický výcvik, kdy 

je na trhu široká nabídka těchto výcviků s velmi 

odlišným zaměřením, odlišným časovým 

rozsahem a také s různou úrovní kvality (některé 

mají akreditaci MZ, jiné ne). Ne každý 

absolvovaný psychoterapeutický program lze 

vnímat jako vhodnou přípravu na práci s dětmi. 

Rovněž je potřebné vzít do úvahy charakter 

činností pověřených osob, který je spíše sociální, 

soustředěný na poradenskou činnost v oblasti 

SPO, nikoli na psychoterapii, která samozřejmě 

může na činnosti pověřených osob navazovat tím, 

že ji pověřená osoba dítěti či jeho rodině doporučí 

a případně i zprostředkuje. Pokud lze o terapii v 

rámci činností pověřených osob hovořit, pak 

spíše v kontextu sociálně terapeutických činností. 

Současné znění § 49a odst. 2 písm. a) obsahuje 

také studijní programy, které jsou vzdělávány v 

rámci přípravy na výkon budoucího povolání, 
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3. dosáhly středního vzdělání a absolvovaly přípravu pro 

dobrovolníky organizovanou vysílající organizací, které byla udělena 

akreditace Ministerstvem vnitra podle zvláštního právního 

předpisu45c), je-li tato příprava zaměřena na pomoc při péči o děti, 

mládež a rodinu v jejich volném čase. 
 (3) Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o absolvování 

studia a potvrzením  
o odborné praxi, které vystavují ty orgány nebo osoby, u nichž byla 

odborná praxe konána. 
 (4) Při uznávání odborné kvalifikace a praxe nebo jiné 

způsobilosti, kterou státní příslušníci členských států Evropské unie 

nebo jejich rodinní příslušníci 45d) získali v jiném členském státě 
Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu45a). 
 (5) Na přímém poskytování sociálně-právní ochrany se mohou 

podílet také osoby,  
které dosáhly středního vzdělání  a nezískaly odbornou způsobilost 

dle odst. 2, pokud tuto činnost vykonávají pod dozorem odborně 

způsobilé osoby a nejde o poskytování poradenství dětem, rodičům 

nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, osvojitelům, 

pěstounům, poručníkům a zájemcům o osvojení dítěte nebo o přijetí 

do pěstounské péče či do péče jiné osoby. Osoby uvedené ve větě 

první jsou povinny získat odbornou způsobilost podle odstavce 2 ve 

lhůtě 2 let od zahájení přímého poskytování sociálně-právní ochrany. 

Do lhůty 2 let se nezapočítává doba, po kterou se osoba bez odborné 

způsobilosti přímo na poskytování sociálně-právní ochrany 

nepodílela. 
             (6) Sociální pracovník musí dále splňovat kvalifikaci dle § 1 

odst. 2 a § 110 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.  
 
Odůvodnění:  
Navrhujeme nové znění ustanovení o odborné způsobilosti pověřených osob, 

aby se zvýšila kvalifikace, a to takto:  

zatímco psychoterapeutický výcvik je program 

celoživotního vzdělávání – je to v podstatě jiný 

typ vzdělávání. Doposud bylo akceptováno z 

hlediska odborné způsobilosti k poskytování SPO 

pouze další profesní vzdělávání formou účasti na 

vzdělávacích kurzech pro sociální pracovníky 

akreditovaných MPSV v rozsahu 200 hodin, u 

něhož je garantována úroveň kvality díky 

akreditaci MPSV a je zde i jasně stanovený 

časový rozsah. Návrh uvedený v připomínce 

takové parametry neuvádí.  
 
Nelze se ztotožnit ani s návrhem doplnění 

odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání do ustanovení § 49a odst. a) a b), neboť 

jsou absolventi těchto oborů připravováni na 

výkon úzce zaměřených specializovaných 

zdravotních úkonů, které postihují úzkou dimenzi 

životní situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, a 

to oblast zdraví a léčby nemocí. Poskytování 

sociálně-právní ochrany dětí má širší záběr, což 

ilustruje  např. § 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., kde 

jsou upraveny náležitosti, zaměření a rozsah 

vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny. Je 

zde také riziko, že pracovníci s ryze zdravotním 

vzděláním budou aplikovat při práci dětmi tzv. 

medicínský model práce, kdy budou na situaci 
rodiny pohlížet optikou nemocí, poruch a 

diagnóz, což není vhodné východisko pro SPO.   
 
Navrhovaná změna § 49a odst. 2 písm. c) bude 

řešena novelou zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků, v 

rámci níž by mělo být toto ustanovení vypuštěno.  
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- Základní vzdělání již není dostatečnou kvalifikací pro takto 

specifickou a náročnou činnost, proto navrhujeme nejnižší – střední 

vzdělání.  
- Navrhujeme vypustit ustanovení odst. 2 písm. c), neboť jde o přežité 

ustanovení, neboť v současnosti nelze vymezit žádné vzdělání, na 

jehož základě by bylo možné získat zvláštní odbornou způsobilost, 

neboť dle zákona č. 312/2002 Sb. a vyhlášky č. 304/2012 Sb., o 
uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných 

celků, není stanoveno žádné vzdělání, které lze v tomto směru 

akceptovat.   
- Vzhledem k tomu, že se očekává, že ve větší míře budou zařízení 

poskytovat ochranu a pomoc dětem se zdravotním postižením, je 

potřeba doplnit personál o kvalifikované pracovníky z oblasti 
zdravotnické kvalifikace. 

- S ohledem na větší míru potřeby zajištění sociálně terapeutických 

činností navrhujeme doplnit personál také o pracovníky 

s psychoterapeutickým výcvikem.  
- Navrhujeme upravit pravidlo, které sice vyplývá z právních předpisů, 

ale dle zkušeností z praxe je vhodné uvést podmínky kvalifikace pro 

sociálního pracovníka i na tomto místě, byť vyplývá ze zákona o 

sociálních službách.  
 
Zásadní připomínka 

Lze se ztotožnit s navrhovanou změnou § 49a 

odst. 2 písm. d) na základě níž by mělo být v 

tomto ustanovení vypuštěno základní vzdělání, 

které je nyní akceptovatelné z hlediska odborné 

způsobilosti k poskytování SPO za podmínky, že 

osoba splnila rozsah vzdělávání formou účasti na 

vzdělávacích programech pro sociální 

pracovníky v rozsahu 200 hodin a splnila 

podmínku praxe v oblasti péče o rodinu a děti v 

trvání nejméně 2 roky. Tento návrh by mohl 

přispět ke zvýšení kvality poskytování SPO, na 

druhou stranu by ale také mohl omezit okruh 

uchazečů, kteří by mohli u pověřené osoby 

pracovat, což může být problematické v 

regionech, kde chybí zájemci o práci u pověřené 

osoby. Rovněž by bylo potřebné vyřešit, jak bude 

přistupováno k současným pracovníkům 

pověřené osoby se základním vzděláním, protože 

ustanovení by skutečně mohlo způsobit odliv 

pracovníků z této oblasti 
 
MSK: Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhovaná změna v § 49a odst. 2 písm. a) 

zákona o SPOD rozšířit okruh studijních 

programů na humanitní programy s 

absolvovaným psychoterapeutickým výcvikem je 

značně problematická a nekoncepční. Okruh 

humanitních oborů je velice široký a obecný 

oproti již stanoveným konkrétním humanitním 

oborům, které už v současnosti v § 49a odst. 2 

písm. a) jsou a mají vazbu na práci s ohroženým 

dítětem a jeho rodinou. Pro zaměstnavatele 

(pověřenou osobu) by mohlo být složité určit, zda 

obor absolvovaný uchazečem o zaměstnání 

odpovídá humanitnímu zaměření či nikoli. 

Zároveň do okruhu humanitních oborů patří např. 
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historie, archivnictví či andragogika, filozofie 

nebo estetika, apod., což jsou obory, které nemají 

žádnou vazbu na práci s dětmi, nicméně 

rozšířením okruhu studijních programů o studijní 

programy humanitního zaměření bez bližší 

specifikace by umožnilo absolventům těchto 

oborů u pověřené osoby působit (byť za 

podmínky, že mají absolvovaný 

psychoterapeutický výcvik). 
 
Problematickým je i samotný psychoterapeutický 

výcvik, neboť samotný pojem „psychoterapie“ 

není jasně obsahově vymezen a právně ukotven. 
Není ani zřejmé, zda je psychoterapie obsahem 

„zdravotní služby“ v režimu zdravotnického 

práva či se jedná o jiný typ služby. Obdobně 

neukotvený je i psychoterapeutický výcvik, kdy 

je na trhu široká nabídka těchto výcviků s velmi 

odlišným zaměřením, odlišným časovým 

rozsahem a také s různou úrovní kvality (některé 

mají akreditaci MZ, jiné ne). Ne každý 

absolvovaný psychoterapeutický program lze 

vnímat jako vhodnou přípravu na práci s dětmi. 

Rovněž je potřebné vzít do úvahy charakter 

činností pověřených osob, který je spíše sociální, 

soustředěný na poradenskou činnost v oblasti 

SPO, nikoli na psychoterapii, která samozřejmě 

může na činnosti pověřených osob navazovat tím, 

že ji pověřená osoba dítěti či jeho rodině doporučí 

a případně i zprostředkuje. Pokud lze o terapii v 
rámci činností pověřených osob hovořit, pak 

spíše v kontextu sociálně terapeutických činností. 

Současné znění § 49a odst. 2 písm. a) obsahuje 

také studijní programy, které jsou vzdělávány v 

rámci přípravy na výkon budoucího povolání, 

zatímco psychoterapeutický výcvik je program 
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celoživotního vzdělávání – je to v podstatě jiný 

typ vzdělávání. Doposud bylo akceptováno z 

hlediska odborné způsobilosti k poskytování SPO 

pouze další profesní vzdělávání formou účasti na 

vzdělávacích kurzech pro sociální pracovníky 

akreditovaných MPSV v rozsahu 200 hodin, u 

něhož je garantována úroveň kvality díky 

akreditaci MPSV a je zde i jasně stanovený 

časový rozsah. Návrh uvedený v připomínce 

takové parametry neuvádí.  
 
Nelze se ztotožnit ani s návrhem doplnění 

odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání do ustanovení § 49a odst. a) a b), neboť 

jsou absolventi těchto oborů připravováni na 

výkon úzce zaměřených specializovaných 

zdravotních úkonů, které postihují úzkou dimenzi 

životní situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, a 

to oblast zdraví a léčby nemocí. Poskytování 

sociálně-právní ochrany dětí má širší záběr, což 

ilustruje  např. § 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., kde 

jsou upraveny náležitosti, zaměření a rozsah 

vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny. Je 
zde také riziko, že pracovníci s ryze zdravotním 

vzděláním budou aplikovat při práci dětmi tzv. 

medicínský model práce, kdy budou na situaci 

rodiny pohlížet optikou nemocí, poruch a 

diagnóz, což není vhodné východisko pro SPO.   
 
Navrhovaná změna § 49a odst. 2 písm. c) bude 

řešena novelou zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků, v 

rámci níž by mělo být toto ustanovení vypuštěno.  
 
Lze se ztotožnit s navrhovanou změnou § 49a 

odst. 2 písm. d) na základě níž by mělo být v 
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tomto ustanovení vypuštěno základní vzdělání, 

které je nyní akceptovatelné z hlediska odborné 

způsobilosti k poskytování SPO za podmínky, že 

osoba splnila rozsah vzdělávání formou účasti na 

vzdělávacích programech pro sociální 

pracovníky v rozsahu 200 hodin a splnila 
podmínku praxe v oblasti péče o rodinu a děti v 

trvání nejméně 2 roky. Tento návrh by mohl 

přispět ke zvýšení kvality poskytování SPO, na 

druhou stranu by ale také mohl omezit okruh 

uchazečů, kteří by mohli u pověřené osoby 

pracovat, což může být problematické v 

regionech, kde chybí zájemci o práci u pověřené 

osoby. Rovněž by bylo potřebné vyřešit, jak bude 

přistupováno k současným pracovníkům 

pověřené osoby se základním vzděláním, protože 

ustanovení by skutečně mohlo způsobit odliv 

pracovníků z této oblasti  
 
 
K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí s 

vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž je 

toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 

níže uvedeného: 
 
MSK měl v otázce psychoterapeuta na mysli, že 

už vstupní podmínky pro možnost tohoto výcviku 

určují pravidla, a proto je nechtěl MSK taxativně 

vymezovat. Organizace uvádí, že pokud by 

mohly přímo zaměstnat psychoterapeuta, mohly 

by rychleji reagovat na potřeby dětí ve ZDVOP, 

než tyto služby zajišťovat externími subjekty.  
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Pokud se jednalo o možnost zaměstnanců s 

kvalifikací z oblasti zdravotnictví, pak toto byla 

reakce na skutečnost, že mají být ZDVOP 

zařazeny jako ústavní zařízení do poskytovatelů 

sociálních služeb (viz do § 7 ZSS) a tudíž bude 

potřeba ve zvýšené míře mít k dispozici i 

zdravotnický personál v zařízení ZDVOP s 

ohledem na stupeň závislosti dětí dle § 8 až 10 

ZSS. Nadto je potřeba (vzhledem k tomu, že bude 

ZDVOP zařízením i sociálních služeb), upravit 
také pravidlo pro tato zařízení vyplývající z ust. § 

82 odst. 3 písm. d) ZSS, s ohledem na zdravotní 

postižení dětí. 
 
V otázce dosavadních zaměstnanců ZDVOP se 

základním vzděláním lze tuto situaci přece 

upravit v přechodných ustanoveních pro aktuálně 

zaměstnané pracovníky ve ZDVOP a nastavit 

delší přechodné období pro zvýšení kvalifikace či 

uznání při dosažení praxe v závislosti na 

dosaženém věku.  
 

K § 55 

odst. 4: 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 55 odst. 4:  
Navrhujeme uvedení pravidel pro „uchovávání informací mimo spis“ a 

zvážení taxativního výčtu písemností, jichž se má ustanovení týkat.  
Odůvodnění:  
Z textu navrženého ustanovení vyplývá, že správní orgán povede tyto 

informace (písemnosti a podklady) tzv. mimo spis. Není však zřejmé, zda 

v tom případě půjde o písemnosti, na které se budou vztahovat ostatní 

pravidla pro vedení spisové dokumentace dle § 54 a násl. (tj. jako pro spis 

OM, včetně lhůt skartace apod.). Proto musí být stanoveno, jak se s těmito 

informacemi dále mimo spis naloží. Půjde o jinou spisovou dokumentaci a ta 

bude součástí tzv. sdruženého spisu spolu se spisem OM a bude se řídit 

pravidly pro nahlížení do spisu dle správního řádu, pro účely žádostí dle 

zákona č. 106/1999 Sb. apod. dle pravidel pro OM spisy?  

Vysvětleno. 
Výčet písemností uchovávaných odděleně mimo 

spisovou dokumentaci o dítěte je taxativní. Nad 

rámec původního návrhu bude ustanovení § 55 

odst. 4 doplněno takto: 
„(4) Z důvodu ochrany informací o osobě, která 

upozornila orgán sociálně-právní ochrany na 

skutečnosti uvedené v § 7, o místu pobytu rodiče, 

který se stal obětí domácího násilí v rodině s 

dítětem, o osobách, jimž bylo dítě svěřeno do 

péče před osvojením, nebo o místě pobytu 

takového dítěte se písemnosti s těmito 

informacemi uchovávají odděleně mimo spis. To 

platí rovněž pro podrobný záznam nebo protokol 
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Dle našeho názoru dojde navrženou úpravou k omezení ochranného principu 

dětí u této části spisových podkladů, neboť se zde zakládaly i písemnosti jako 

protokoly s dítětem bez přítomnosti rodičů a či jiných osob, odpovědných za 

výchovu apod. Nyní ve výčtu, který je nastaven taxativně, tyto písemnosti 

nejsou uvedeny, a tudíž ustanovení neumožňuje poskytnutí ochrany dítěti, 

pouze jiným osobám, což je v rozporu se zájmy dítěte.   
 
Zásadní připomínka 

o vyjádření dítěte, které bylo učiněno bez 

přítomnosti rodičů nebo jiných osob 

odpovědných za výchovu dítěte. Předložení 

těchto písemností jiným orgánům veřejné moci 

podle jiného zákona tím není dotčeno.“. 
 
 Podrobnosti k nakládání s těmito písemnostmi 

budou upraveny ve spisové směrnici MPSV č.j. 

2013/26780-21. 
 
K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
MSK tím měl na mysli, že pokud bude nějaká 

spisová dokumentace vedens mimo spis OM, pak 

se na ochranu v přístupu k této dokumentaci 

nebude vztahovat ustanovení § 51 a § 55, tj. i 

zvýšená ochrana ve vztahu k zákonu č. 106/1999 
Sb., neboť nepůjde o spisovou dokumentaci OM 

ve zvláštním režimu. Pokud by mělo znění zůstat 

tak, jak předkladatelé uvádějí, pak by mělo být 

uvedeno výslovně v tomto odstavci pravidlo 
upravující přístup k těmto písemnostem a vztah 

k nahlížení do spisu dle správního řádu a přístup 

k nim dle zákona č. 106/1999 Sb., apod. 

Možností je upravit toto tak, že tyto dokumenty 

jsou považovány za součást spisu OM, ale jsou 

vedeny v odlišné části. 
§ 58 odst. 2 Moravskoslezský 

kraj 
K § 58 odst. 2:  
Navrhujeme doplnit do ustanovení text: „a krajům“, a to takto:  

Neakceptováno. 
V dohodě s Ministertvem vnitra bude v souladu 
s metodikou MV vyčíslena částka, která na 
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Obcím s rozšířenou působností „a krajům“ se ze státního rozpočtu poskytuje 

náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, 

s výjimkou nákladů na zřízení a provoz zařízení sociálně-právní ochrany. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme v kontextu předchozích písemností adresovaných předkladateli 

v tomto směru, aby byly i kraje zařazeny mezi subjekty, jímž je výkon spojený 

s výkonem kompetencí v sociálně právní ochraně dětí hrazen ze státního 

rozpočtu. Ačkoliv mají kraje významné kompetence a působnost, přesto jim 

není poskytována dotace, tak jako obecním úřadům obcí typu III. Přičemž i 

krajský úřad vykonává tuto státní správu povinně v souladu s právní úpravou 

a je povinen disponovat potřebnými personálními zdroji, aby výkon zajistil.  
 
Zásadní připomínka 

agendu sociálně-právní ochrany dětí připadá 

v rámci příspěvku na výkon státní správy pro 

kraje a hl. město Praha. Se zakotvením zvláštního 

rozpočtového transferu pro kraje na výkon 

agendy SPOD Ministerstvo vnitra nesouhlasí. 
 
MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
MSK je toho názoru, že by měl být přístup 

k financování shodný u krajů tak, jako je tomu u 

příslušných obcí při výkonu státní správy.  
 

K § 59 Moravskoslezský 

kraj 
K § 59:  
Navrhujeme sladit rozsah sankcí tak, aby nebyly disproporční. Navrhujeme, 

aby pokuta v důsledku výkonu činností bez pověření byla sankcionována ve 

výši až 200 000 Kč a naopak u výkonu činností nad rámec pověření postižení 

pokutou 50 000 Kč.   
Odůvodnění:  
Jde tak o nepoměr, když více je postižen subjekt, který sice má pověření, ale 

nikoliv na činnosti, které jsou vykonávány, než subjekt, který pověření nemá 

vůbec.  
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

§ 59 odst. 1 

písm. j) 
Moravskoslezský 

kraj 
K § 59 odst. 1 písm. j):  
Navrhujeme upravit pravidlo, že povinnost v tomto ustanovení se vztahuje 

nejen na zařízení sociálně právní ochrany dětí, ale také na další pověřené 

osoby, zejména uzavírající dohody o výkonu pěstounské péče, ale lze 

ustanovení rozšířit o všechny pověřené osoby.     
Odůvodnění:  

Akceptováno. 
V této souvislosti však bude nutné změnit také 

úpravu mlčenlivosti v § 57 odst. 2. 
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Obecně se dá říci, že pověřené osoby mají ze své činnosti dost informací, 

které je nezbytné chránit, popř. ochranu ve vztahu k mlčenlivosti vztáhnout 

obecně na spolupráci s pověřenými osobami, protože činnosti v rámci 

pověření nejsou striktně stanoveny zákonem a pověřená osoba může externě 

spolupracovat s odborníkem i v činnosti, u které bychom to my třeba 

nepředpokládali 
 
Zásadní připomínka 

§ 64 odst. 2 Moravskoslezský 

kraj 
K § 64 odst. 2:  
Navrhujeme: 
- doplnit do ustanovení do výčtu účastníků řízení i „rodiče“ nebo „jinou osobu 

odpovědnou za výchovu dítěte“  
- a dále je nezbytné nastavit, kdo bude v řízení dítě zastupovat.   
Odůvodnění: 
Jednak je vždy důležité, aby i osoba, která jinak odpovídá za výchovu dítěte 

(ať je to rodič či jiná osoba - neboť jejich práv se rozhodnutí také dotýká) byl 

účastníkem řízení.  
Rovněž musí být stanoveno, zda dítě bude v řízení vystupovat samo, či zda je 

nezbytné mu ustanovit opatrovníka,  
Pokud tato základní pravidla nebudou nastavena, pak v opačném případě 

bude každý příslušný úřad v území ČR rozhodovat odlišným způsobem.  
 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Účastníky řízení o vydání souhlasu budou pouze 
dítě a provozovatel zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o poskytování 

ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc uzavře samo dítě bez 

zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet tak, 

že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování v 

řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 

provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. V 

řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti 
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MSK: K tomuto  MSK uvádí, že nesouhlasí 

s vypořádáním,  
 
ale mění připomínku na doporučující, přičemž 

je toho názoru, že je v zájmu praxe a jednotného 

postupu vhodné upravit ustanovení v kontextu 
níže uvedeného: 
 
Ustanovení § 16b odst. 1 návrhu upravuje, kdo 

žádá o vydání souhlasu s uzavřením dohody, kde 

je mimo jiné i rodič. Ten, kdo žádá správní orgán 

o vydání souhlasu, tak musí být též účastníkem, 

neboť o jeho žádosti – právech je v tomto řízení 

též rozhodováno, nikoliv jen o dítěti. Z hlediska 

obecného principu řízení nelze, aby osoba, která 

žádá oprávněně dle právního předpisu,  nebyla 

účastníkem řízení. 
k vyhlášce 

č. 473/2012 

Sb. 
 

Moravskoslezský 

kraj 
K § 6 odst. 1 písm. b)  
Máme za to, že stanovení povinnosti zajistit stravu v rozsahu 3 hlavních jídel 

je pro děti, vzhledem k nutričním potřebám dítěte velmi nedostatečné, proto 

navrhujeme nastavit větší rozsah. 
 
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Bude řešeno v rámci samostatného 

připomínkového řízení k návrhu novely vyhlášky 

č. 473/2012 Sb. 

k vyhlášce 

č. 473/2012 

Sb. 

Moravskoslezský 

kraj 
K § 6 odst. 1 písm. c) a h)  
Ve vztahu k předpokladu umístění do ZDVOP i dětí, které jsou závislé na 

pomoci jiné osoby (příjemce příspěvku na péči), je potom potřeba tyto 

podmínky zohlednit i v personální oblasti a odbornosti, proto navrhujeme 

v tomto kontextu úpravu personálního zabezpečení (např. ve standardech 

apod.). 
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Bude řešeno v rámci samostatného 

připomínkového řízení k návrhu novely vyhlášky 

č. 473/2012 Sb 
 
MSK vypořádání vysvětlením akceptuje. 

k vyhlášce 

č. 473/2012 

Sb. 

Moravskoslezský 

kraj 
K § 6 odst. 2 písm. a) bod 2  
Není postaveno najisto – jak chápat částku vyčleněnou pouze na oběd dítěte. 

Je třeba více specifikovat, co měl předkladatel na mysli.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
Bude řešeno v rámci samostatného 

připomínkového řízení k návrhu novely vyhlášky 

č. 473/2012 Sb 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

246 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 
 
MSK vypořádání vysvětlením akceptuje. 

Obecně ČMKOS ČMKOS nepovažuje za standardní postup předkladatele, který tak zásadní 

návrh zákona předložil do vnějšího připomínkového řízení dne 30. 12. 2019, 

a lhůta pro podání připomínek předkladateli je do dne 22. 1. 2020. Vzhledem 

k rozsahu materie a souběžně předloženým dalším právním normám je lhůta 

přiměřená jen zdánlivě. Podle čl. 8 odst. 3 Legislativních pravidel vlády ČR 

činí lhůta pro sdělení připomínek 20 pracovních dnů ode dne vložení návrhu 

zákona do elektronické knihovny, pokud orgán, který návrh zákona k 

připomínkám předkládá, nestanoví lhůtu delší. Uvedený požadavek 

vyplývající z Legislativních pravidel vlády ČR předkladatel, formálně vzato, 

splnil, nicméně vzhledem k rozsáhlosti materie bychom považovali za 

seriózní lhůtu prodloužit minimálně o další týden. 
 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno. 
 
MPSV předložilo novelu ve standartní lhůtě 

s ohledem na nutnost dalšíh postupu při 

předložení vádě. Do MPŘ šlo 20.12.2019 
(vloženo do e-klep), nikoli 30.12.2019. 
Vypořádáno. 

Obecně ČMKOS ČMKOS na jedné straně vítá novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně 

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

neboť zlepšuje financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

(dále jen „ZDVOP“), navyšuje odměny v pěstounské péči a zavádí 

zaopatřovací příspěvek pro zletilé nezaopatřené lidi. Na druhé straně novela 

zákona přináší další změny, které výrazně ovlivní činnost ZDVOPu a 
pěstounskou péči, ke kterým má ČMKOS připomínky a návrhy změn. 
 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Nejde o připomínku, ale obecné konstatování. 
 
Vypořádáno. 
 

K bodu 23 
(§ 42 odst. 

3) 

ČMKOS Požadujeme za „...po dobu jednoho roku, “ doplnit „pokud soud neprodlouží 

pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc…“ 
 
Odůvodnění: Máme obavy, že dítě bude přesunuté do jiného zařízení a časté 

změny neprospívají vývoji dítěte a pokud je dítě umístěno v takovém 

zařízení, zvyklo si na něj, je potřeba do vyřešení jeho situace neprovádět časté 

změny. Chceme tímto umožnit soudům rozhodnout o dalším pobytu v tomto 

zařízení. 
 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno 
Nadále samozřejmě zůstává použitelné 

stanovisko KANCL k § 971 odst. 2 OZ, jakož je 

třeba obdobně apllikovat i judikaturu Ústavního 

soudu k pěstounské péči na přechodnou dobu, 

které výjimečně dovolují nové rozhodnutí a 

faktické prodloužení maximální doby. 
 
Jiná připomínková místa, zejména krajské úřady 

a MHMP,  naopak v souladu se svou praxí 

požadují lhůta zkrítit na 6 měsíců (resp. zpravidla 

6 měsíců). 
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ČMKOS: Vypořádáno. 

K bodu 26 
(§ 42ab 

odst. 3) 

ČMKOS Navrhujeme tento odstavec zrušit. 
Odůvodnění: Některá zařízení ZDVOP v současné době fungují a fungují 

velmi dobře. V přechodném období, které povede ke zrušení ZDVOPů v 

těchto areálech, se budou muset nahradit jinými, což může vést k 

destabilizaci krizové pomoci dětem a navíc k problémům s personálním 

zajištěním vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno 
 
Nedotkne se současných ZDVOP existujících 

před účinností novely. 
Pro nově vzniklá zařízení bude upravena kapacita 

a zákaz souběhu zřizovat ZDVOP při ústavních 

zařízeních. 
 
Vypořádáno. 
 

K bodu 26 
(§ 42ab 

odst. 4) 

ČMKOS Navrhujeme zachovat současný stav 28 dětí v: „… Počet dětí umístěných v 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesmí přesáhnout 28 dětí, …“ 
 
Odůvodnění: V současné době se velmi dobře daří ekonomice a s tím je 

spojená i stabilita rodin s dětmi, v případě zhoršení bude mít ČR problém, 

kam děti umístit, a je dobře být na tuto možnost preventivně připraven a 

zároveň zachovat příspěvek na dofinancování těchto zařízení. Přistupujeme 

k této službě jako k poskytování zdravotnické záchranné služby a jeho 

principu pokrytí na daném území 24 hodin denně. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno 
 
Nedotkne se současných ZDVOP existujících 

před účinností novely. 
Pro nově vzniklé bude upravena kapacita a 

umístění.  
 
Vypořádáno. 
 

K bodu 30 
(§ 42g odst. 

3) 

ČMKOS Navrhujeme za „a) náleží měsíčně za každé dítě ve výši 30 000 Kč“ doplnit 

„a bude se pravidelně každoročně vládou valorizovat a bude uveřejněno v 

nařízení vlády.“ 
 
Odůvodnění: Pravidelná valorizace přinese klid do financování ZDVOPu a 

nebudou se dodatečně hledat zdroje na dofinancování těchto zařízení. 
 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Připomínka je akceptována částečně. 
Ustanovení § 58b odst. 1 bude doplněno o 

možnost navýšení částky státního příspěvku 

pro zřizovatele ZDVOP nařízením vlády. 

Konkrétně tak bude § 58b odst. 1 znít: 
„(1) Vláda může nařízením zvýšit dávky 

pěstounské péče a státní příspěvek pro 

zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, pokud došlo od počátku 

měsíce nabytí účinnosti právní úpravy 

stanovující platnou výši dávek nebo státního 

příspěvku k růstu úhrnného indexu 

spotřebitelských cen za domácnost celkem 
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zjištěného Českým statistickým úřadem 
alespoň o 5 %.“. 
 
ČMKOS: Vypořádáno 

K bodu 79 
(§ 50c odst. 

2) 

ČMKOS Navrhujeme doplnit písm. „d) příprava na sexuální a rodinný život“ 
 
Odůvodnění: Přípravu na oblast rodiny a sexuálního života považujeme za 

zásadní pro mladé lidi. 
 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Neakceptováno. 
Navrhované doplnění je nadbytečné, uváděná 

příprava je primárně věcí školského vzdělávacího 

systému. 
ROZPOR 
ČMKOS: ČMKOS NA PŘIPOMÍNCE 

TRVÁ. 
 
Odůvodnění: Trváme na doplnění 

individuálního plánu mladého dospělého o 

oblast přípravy na sexuální a rodinný život, 

protože je to součástí jeho přípravy na život. 

Školská zařízení poskytují přípravu, ale ta 

by měla být doplněna i  přípravou v rodině, 

kde o oprávněnou osobu pečovali. 
 
 
 

K Části 

páté 

„Pěstouns

ká péče“ 

ČMKOS Chybí nám centrální registr pěstounů na přechodnou dobu a dlouhodobých 

pěstounů a dětí umístěných do pěstounské péče. Žádáme zavedení vytvoření 

registru na národní úrovni. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno. 
S vytvořením centrálním evidence osob, které 

mohou vykonávat pěstounskou péči, se počítá 

v souvislosti s provozněním Informačního 

systému sociálně-právní ochrany dětí v souladu s 
§ 53a odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb. 
(předpoklad od r. 2023). 
ROZPOR 
AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ - 
ČMKOS NA PŘIPOMÍNCE TRVÁ 
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Odůvodnění: Požadujeme, aby centrální 

registr se netýkal jen osob vykonávající 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, nebo 

dlouhodobou pěstounskou péči. Žádáme i o 

registr i dětí umístěných do pěstounské péče 

na přechodnou  dobu a do dlouhodobé 

pěstounské péče. Stát – MPSV, by měl mít 

na centrální úrovni registr vzhledem 

k migraci osob.Měl by být znám jasný 

pohyb dítěte ,kde se nachází a kdo o něj 

pečuje. Rok 2023 je pro nás 

neakceptovatelný a je nutné tuto lhůtu 

zkrátit. 
Obecně 
Vše 

vypořádán

o 

Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 
 
Vše 

vypořádáno 

V minulosti se velmi diskutovalo oddělení příbuzenské pěstounské péče od 

profesionální pěstounské péče. Mělo být řešeno v navržené změně zákona. 

Tato úprava zde však není. 
 
Dále nepovažujeme za vhodné podmínění poskytování ochrany a pomoci 

dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zpřesnění podmínek 

poskytování této pomoci tím, že se přenesou povinnosti a kompetence na 
obecní úřady obce s rozšířenou působností. 
 
tato připomínka je zásadní  

Vysvětleno 
 
Úprava zprostředkované a nezprostředkované 

péče je nutná, ale vyžaduje dlouhodobější diskusi 

s relevantními aktéry (zejména MSp, kraji apod.). 

Rovněž je třeba promyslet důkladně novou 

úpravu tak, aby nedošlo k ohrožení situace 

stávajících pěstounů.  
 
MPSV je dohodnuto s Ministerstvem 
spravedlnosti, že v letošním roce bude provedena 

celková revize úpravy náhradní rodinné péče a 

osvojení jak v občanském zákoníku, tak v zákoně 

č. 359/1999 Sb., a to s cílem připravit návrh 

komplexní legislativní změny pro následující 

volební období. 
 
 
Ke ZDVOP viz dále. 
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Obecně  Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

Část dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen 
„ZDVOP“) se podle navrhované úpravy bude řídit podmínkami pobytu podle 

zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a část dětí bude mít podmínky dohodnuté ve smlouvě o 

poskytování pomoci a ochrany. Takový stav se nám nejeví jako vhodný a 

bude narušovat chod ZDVOP. Např. dítě umístěné ve ZDVOP na základě 

předběžného opatření soudu může dostat kapesné, o kterém rozhoduje ředitel, 

zatímco dítě umístěné do ZDVOP na základě vlastní žádosti nebo žádosti 

zákonného zástupce kapesné dostat nemůže. Z toho důvodu navrhujeme 

sjednotit podmínky pobytu pro nezletilé ve ZDVOP bez ohledu na právní 

titul. 
Současně navrhujeme upřesnit přímo v zákoně podmínky pobytu dětí ve 

ZDVOP, tj. práva a povinnosti umístěných dětí, jejich zákonných zástupců a 

rodinných příslušníků a pověřené osoby, neboť pravidla doposud obsažená 

ve vnitřním řádu tvořil ZDVOP samotný a obsah vnitřního řádu byl 

předmětem četných diskuzí. Obecně ZDVOP nedisponoval možnostmi 

regulace chování jak umístěných dětí, tak i jejich zákonných zástupců a 

rodinných příslušníků (tak jako v ústavní výchově). 
 
Do novely navrhujeme zapracovat konkrétní postupy umisťování a pobytu 

dětí starších 15 let ve ZDVOP. Z důvodu právní jistoty ZDVOP, OSPOD, 

krajských úřadů, dětí a rodin a různých názorů na postupné nabývání 

způsobilosti navrhujeme jednoznačně postavení dětí starších 15 let upravit 
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Věcné důvody pro umístění jsou totožné (§ 42 

odst. 1), rovněž tak rozsah základních činností a 

dalších plnění (§ 42 odst. 2, 4 a 5) jsou totožné – 
zákon nepředpokládá žádné odlišné zacházení 

nebo jiný rozsah základních činností. Jde-li o 
situace, kdy tu je soudní rozhodnutí, liší se pouze 

forma, avšak s ohledem na pojetí soudního 

rozhodnutí jako omezujícího rodičovskou 

odpovědnost (v obdobě k pěstounské péči) měl 

by zákon reagovat pouze na specifika této situace, 

což činí v návrhu ust. § 42aa, a to obsahově 

totožně v návatnosti na platnou úpravu a totožně, 

jako je tomu v případě zařízení sociálních služeb 

podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb. 
 
Otázky smluvní způsobilosti zákon 359 

neupravuje a neřeší, ty vyplývají z občanského 

zákoníku. Důvodová zpráva k občanskému 

zákoníku zdůrazňuje, že „plní občanský zákoník 

funkci ‚systémově integrujícího ohniska' a 

opěrného pilíře“, přičemž zdůrazňuje, že „cíl je v 

restituci obecného kodexu soukromého práva a 

vytvoření podmínek pro rozchod s přežívající 

tradicí totalitního právního myšlení udržujícího 

existenci ,samostatných' a ,komplexních' 

zákonných úprav na soukromoprávním poli a 
generujících jejich další vznikání a rozvoj. Tyto 

přístupy soukromé právo jako celek destabilizují, 

chaotizují a ve svém synergickém efektu oslabují 

a popírají jeho funkce.“ 
Obecně 
 

Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

Navrhujeme, aby o úhradě za pobyt dětí ve ZDVOP ve všech případech 

rozhodoval OSPOD. Pověřená osoba nedisponuje pravomocemi pro 

zjišťování rozhodných skutečností důležitých pro vedení správního řízení a v 

konečném důsledku musí o informace žádat OSPOD, který tyto kompetence 

má. 

Vysvětleno 
Návrh nepřepodkládá, že by o stanovení úhrady 

rozhodnutím rozhodovala pověřená osoba.  
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tato připomínka je zásadní 

§4a písm. 

a) 
Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

§4a písm. a)  
jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte fyzická osoba, které bylo dítě 

svěřeno do osobní péče rozhodnutím příslušného orgánu, a to ode dne 

vykonatelnosti takového rozhodnutí, 
 
Odůvodnění: 
Žádný jiný orgán než soud nesvěřuje děti do péče jiné osoby. 
 
Navrhované znění: 
§4a písm. a) - jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte fyzická osoba, 
které bylo dítě svěřeno do osobní péče rozhodnutím příslušného orgánu 

soudu, a to ode dne vykonatelnosti takového rozhodnutí, 
 
tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 

§ 14 písm. 

j) 
Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

§ 14 písm. j)  
 
na zrušení pěstounské péče, pokud nedošlo ke zprostředkování pěstounské 
péče podle § 19a až 27, 
Odůvodnění: 
 
V praxi se ukázalo, že i pěstounská péče zprostředkovaná nebyla 
vykonávaná v souladu se zájmy dítěte a OSPOD neměl legitimaci na podání 
návrhu na její zrušení. V případech jak zprostředkované, tak 
nezprostředkované pěstounské péče je OSPOD povinen situaci dětí 
pravidelně vyhodnocovat a řádně jakékoli návrhy na přijetí opatření v zájmu 
dětí odůvodňovat. 
 
Navrhované znění: 
§ 14 písm. j) - na zrušení pěstounské péče, pokud nedošlo ke zprostředkování 
pěstounské péče podle § 19a až 27, 
tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
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§ 16b Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

§ 16b  
Souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc 
 
(1)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje na žádost 

podanou dítětem, rodičem dítěte, jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte 

nebo ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o vydání 

souhlasu 
a) s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc podle § 42a, 
b) s prodloužením smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti v 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o další 3 měsíce podle § 42a 

odst. 4. 
(2)  Je-li zde důvod, pro který je poskytována ochrana a pomoc dítě v 

zařízení  
pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 odst. 1, vydá obecní úřad 

obce s rozšířenou působností souhlas podle odstavce 1, v opačném případě 

žádost zamítne. 
(3)  Souhlas podle odstavce 1 se vydává na dobu, na kterou lze uzavřít 

smlouvu  
o poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc podle § 42a odst. 4, anebo je-li to v zájmu dítěte na dobu 

kratší. 
(4) Změní-li se po vydání souhlasu podle odstavce 1 podstatné okolnosti pro 

jeho vydání, obecní úřad obce s rozšířenou působností může z moci úřední 

zahájit řízení o zrušení souhlasu.“. 
 
Odůvodnění: 
Podmínění poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) souhlasem OSPOD vydaného formou 

rozhodnutí vidíme jako neúčelné a nepružné. Jde o administrativně složitější 

formu vyjádření se k poskytování ochrany a pomoci dítěti, jejichž dopadem 

bude zbytečná složitost procesu (hlavně časová). V podstatě jde o přenesení 

dalších povinností na OSPODy za situace, kdy dochází novelou zákona k 

lepší a podrobnější úpravě smlouvy o poskytování pomoci mezi ZDVOP a 

žadatelem -  viz nový § 42a ZSPOD.  

Neakceptováno, vysvětleno. 
V důsledku uzavření smlouvy o poskytování 

ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc dochází 

k významnému zásahu do vzájemného práva 

dítěte a rodičů na rodičovskou výchovu a péči 

podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a 

svobod, které je jedním z předních hledisek 

poskytování sociálně-právní ochrany v souladu s 
§ 5 zákona č. 359/1999 Sb. 
 
Založením pravomoci obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností rozhodovat ve věci 

vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě smlouvy bude 

jednoznačně posílena právní jistota jak 

samotných dětí a jejich rodičů, tak i osob 

provozujících zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Zároveň nedojde k navýšení 

administrativní zátěže obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, neboť tyto jsou již na 

základě platné zákonné úpravy povinny vydávat 

ve lhůtě do 8 dnů vyjádření k důvodnosti 

umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě dohody. 
 
Bude vypuštěno ustanovení § 64 odst. 6 o 

vyloučení odkladného účinku odvolání proti 

rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností ve věci žádosti o vydání souhlasu 

s poskytováním ochrany a pomoc v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. V ustanovení § 

42a bude zánik závazky ze smlouvy o 

poskytování ochrany a pomoci navázán na nabytí 

právní moci rozhodnutí obecního úřadu obce 
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Současná forma vyjádření (stanoviska) k důvodnosti pobytu dítěte ve 

ZDVOP funguje pružně. Vydání přezkoumatelného rozhodnutí bude časově 

náročnější, a to i z důvodu, že dítěti musí být ve SŘ ustanoven opatrovník a 

před vydáním rozhodnutí je třeba mít k dispozici náležité podklady. Smlouva, 

která bude mezi žadatelem a ZDVOP sepsána při přijetí, je schopna upravit 

časové vymezení, výpovědní důvody atd. (viz nový § 42a ZSPOD). Na 

základě této smlouvy bude dočasně probíhat poskytování pomoci i v době 

než příslušný OSPOD vydá pravomocné rozhodnutí ve věci.  
Trvání závazku ze smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti by si měl 

řešit provozovatel zařízení či zřizovatel. OSPOD např. vydává vůči ÚP pouze 

závazná stanoviska, což je považováno za dostačující. Podle navrhovaného 

znění by měl OSPOD vydávat vůči jinému subjektu rozhodnutí vztahující se 

k závazkům ze smlouvy, kterou sám OSPOD nezpracovává a není 

účastníkem tohoto aktu. 
Navrhované znění: 
§ 16b – celý vypustit 
 
tato připomínka je zásadní 

s rozšířenou působností o zamítnutí žádosti o 

vydání souhlasu, nikoliv na oznámení tohoto 

rozhodnutí osobě provozující ZDVOP. Pokud 
tedy dítě nebo provozovatel ZDVOP nebudou 

souhlasit s rozhodnutím obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a podají proti němu 

odvolání, ZDVOP bude moci poskytovat ochranu 

a pomoc dítěti na základě smlouvy až do 

pravomocného rozhodnutí. 
 
Rozdíl mezi vedením správního řízení o vydání 

souhlasu a vedením řízení o vydání vyjádření 

přitom není s ohledem na podmínky vydávání 

vyjádření podle § 154 až § 158 správního řádu 

nijak zásadní. Účastníky řízení o vydání souhlasu 

jsou pouze dítě a provozovatel zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o 

poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc uzavře samo dítě 

bez zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet 

tak, že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování 

v řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 
provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

254 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 
3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. 

V řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
Rozdíl mezi vedením správního řízení o vydání 

souhlasu a vedením řízení o vydání vyjádření 

přitom není s ohledem na podmínky vydávání 

vyjádření podle § 154 až § 158 správního řádu 

nijak zásadní. Účastníky řízení o vydání souhlasu 

jsou pouze dítě a provozovatel zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o 

poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc uzavře samo dítě 

bez zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet 

tak, že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování 

v řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 
provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. 

V řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
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§ 42f Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

§ 42f - Rozhodnutí o úhradě 
 
(1) Byla-li smlouva o poskytnutí ochrany a pomoci uzavřena obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností podle § 42a odst. 2 nebo bylo-li 
dítě do zařízení umístěno rozhodnutím soudu podle § 42aa a 

nedohodnou-li se osoby uvedené v § 42b odst. 3 a poskytovatel na 

úhradě, stanoví úhradu na žádost poskytovatele nebo osoby povinné 

úhradou rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pro 

stanovení výše úhrady se použijí § 42b až § 42e obdobně. 
(2) Pokud dojde na straně osoby, které byla podle odst. 1 stanovena povinnost 

hradit úhradu, ke změně poměrů rozhodných pro stanovení úhrady podle § 

42d, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodl o úhradě, na 

žádost poskytovatele nebo osoby povinné úhradou opětovně stanoví úhradu 

za stravu a za péči novým rozhodnutím.“. 
Odůvodnění: 
Stanovení úhrady podléhá propočtům uvedeným v § 42c a 42d  - tyto 
propočty jsou natolik sofistikované, že pracovník OSPOD musí být v této 

oblasti plně znalý a schopen propočítávat částky životního minima, 

normativních nákladů a společně posuzovaných osob, dle které jsou 

příjemcem dávky v hmotné nouzi. Aby se OSPOD zabývalo takovými 

propočty je nesystémové. Současná sociální politika je rozdělena mezi stát a 

obce tak, že stát se stará o výpočet a úhradu veškerých dávek a obce zajišťují 

ostatní služby spojené s kontaktem a každodenní péčí o klienta včetně práce 

v terénu. Dávky řeší erudovaní pracovníci úřadu práce, a proto navrhujeme, 

aby tuto úhradu stanovovaly krajské pobočky Úřadu práce. (úřad práce dle § 

50j této novelizace bude vyplácet zaopatřovací příspěvek, čímž stejně 

vstupuje do tohoto zákona s povinnostmi propočtů a výplaty). 
(Stanovení úhrady má současně návaznost na § 64 odst. 7 – nutno změnit i 

zde a namísto obecního úřadu uvést úřady práce: „Odvolání proti rozhodnutí 

o výši příspěvku na úhradu pobytu a péče podle § 42b až 42f obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností o úhradě nákladů za poskytování ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42f 

nemá odkladný účinek“.) 
 
Navrhované znění: 

Akceptováno jinak,  
 
správní rozhodování o úhradě (návrh § 47f) bude 

bez náhrady vypuštěno. 
 
Úprava snížení nebo nevyžadování úhrady je 

stanovena shodně, jako v § 42d odst. 1 zákona v 

platném znění (podle něhož rozhoduje nevhodně 

ředitel zařízení, pro kterého ještě více platí 

námitky, uváděné připomínkovým místem) 
V daném případě nejde o stanovení sociální 

dávky, k níž by jistě ÚP příslušný byl, ale jde 

naopak o soukromoprávní platby. 
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§ 42f - Rozhodnutí o úhradě 

(1) Byla-li smlouva o poskytnutí ochrany a pomoci uzavřena 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 42a odst. 2 nebo 

bylo-li dítě do zařízení umístěno rozhodnutím soudu podle § 42aa a 

nedohodnou-li se osoby uvedené v § 42b odst. 3 a poskytovatel na 

úhradě, stanoví úhradu na žádost poskytovatele nebo osoby povinné 

úhradou rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností 

krajská pobočka úřadu práce. Pro stanovení výše úhrady se použijí § 

42b až § 42e obdobně. 

(2) Pokud dojde na straně osoby, které byla podle odst. 1 stanovena 

povinnost hradit úhradu, ke změně poměrů rozhodných pro stanovení 

úhrady podle § 42d, obecní úřad obce s rozšířenou působností krajská 

pobočka úřadu práce, který rozhodl o úhradě, na žádost poskytovatele nebo 

osoby povinné úhradou opětovně stanoví úhradu za stravu a za péči novým 

rozhodnutím.“. 
 
tato připomínka je zásadní 

§ 47c odst. 

6   
 

Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

§ 47c odst. 6   
 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující 

nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, po ukončení dohody o výkonu pěstounské 

péče bez zbytečného odkladu zahájí řízení o vydání rozhodnutí, které upraví 

podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností založených v § 47a.“. 
Odůvodnění: 
Navrhované znění neumožňuje řízení nezahájit (tedy zahájeno musí být 

vždy) ani v případech, že, osoba pečující nebo osoba v evidenci má 

uzavřenou novou dohodu (např. hned následující den), čímž bude docházet k 

zbytečné administrativní zátěži spojené s řízením – tedy zahájení řízení a 

následné zastavení řízení. 
Navrhované znění:  
§ 47c odst. 6  - Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má 

osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, po ukončení dohody o 

Neakceptováno-vysvětleno, doplní se příp. DZ. 
Po zániku dohody o výkonu PP je možné, že 

osoba pečující/v evidenci již bude mít novou 

dohodu, pak ani netřeba zahájit řízení. Pokud ne, 

řízení se zahájí a když v jeho průběhu dojde 

k uzavření dohody o výkonu PP, řízení se zastaví. 

Dohoda má přednost (tedy jako dosud). 
Věcně jsme tedy v souladu. 
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výkonu pěstounské péče bez zbytečného odkladu zahájí řízení o vydání 

rozhodnutí, které upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností 

založených v § 47a, pokud osoba pečující nebo osoba v evidenci 

bezprostředně neuzavře novou dohodu o výkonu pěstounské péče. 
 
tato připomínka je zásadní 

§ 47d 
 

Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

§ 47d 
 
Výše státního příspěvku zůstává na 48.000 Kč. Pokud nedojde k navýšení 

příspěvku, hrozí odchod zkušených, odborně vzdělaných klíčových 

pracovníků, kteří mají dlouhodobě vybudované vztahy s dětmi i dospělými v 

doprovázených rodinách. Zároveň se zvyšují náklady na zajištění služeb a 

zprostředkování práv pěstounů, které jsou ze státního příspěvku hrazeny. Při 

zachování výše příspěvku hrozí snížení kvality poskytovaných služeb, v 

dlouhodobějším horizontu může dojít k likvidaci doprovázejících organizací. 

Navrhujeme tedy příspěvek. Adekvátně navýšit.  
 
tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. Bude navýšeno na 60 tis. Kč ročně. 

§ 47d 
 

Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

§ 47d 
 
Výplata státního příspěvku k 15.2. daného roku a vrácení nevyčerpaného 

příspěvku rovněž k 15.2.  Organizace nebude mít finanční prostředky na 

úhradu provozních nákladů a mezd v termínu. Ideálně by bylo vhodné termín 

pro vrácení nevyčerpaných prostředků posunout na měsíc březen. 
 
tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. Bude upraveno. 

§ 47 d) 

odst. 2 
písm. a) 
 

Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

§ 47 d) odst. 2 písm. a) 
 
Od roku 2013 nebyla výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče 

valorizována. Ze SPVPP je však hrazena celá řada výdajů (činnost sociálních 

pracovníků, náklady na nárokové služby poskytované pěstounským rodinám 

dané zákonem, náklady na zajištění technického a materiálního zázemí 

služeb). 
Současná výše státního příspěvku je nedostačující, což ohrožuje především 

činnost nestátních neziskových organizací, které nemají k dispozici jiné 

zdroje financování. Toto přináší také personální krizi, neboť sociální 

Akceptováno 
 
Bude navýšeno na 60 tis. Kč ročně. 
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pracovníci s příslušným vysokoškolským vzděláním mají v dalších oblastech 

sociálních služeb lepší platové podmínky, proto navrhujeme zvýšení částky 

SPVPP o 1000 Kč měsíčně, tedy na 60 000 Kč ročně, čímž dojde k 

částečnému pokrytí nákladů. Tuto částku navrhovalo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí v předběžných návrzích, byla např. předložena v návrhu na 

pracovním setkání – konzultaci k novele zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí k náhradní rodinné péči dne 2. 7. 2019 na MPSV ČR. 
 
tato připomínka je zásadní 

§ 58 odst. 2  
 

Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

§ 58 odst. 2  
„(2) Obcím s rozšířenou působností se ze státního rozpočtu poskytuje 

náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, 

s výjimkou nákladů na zřízení a provoz zařízení sociálně-právní ochrany.“. 
 
Odůvodnění: 
 
S odkazem na důvodovou zprávu bod 85 – poslední odstavec k tomuto bodu 
„Vzhledem k výše popsaným důvodům se navrhuje nově upravit způsob 

financování výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to ve formě zakotvení 

mandatorního výdaje, kterým by obcím s rozšířenou působností byla 

poskytována náhrada vykázaných odůvodněných nákladů spojených s 

výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Primárně by se mělo jednat o náhradu 

personálních nákladů na zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazené 

v orgánu sociálně-právní ochrany dětí, neboť obce s rozšířenou působností 

jsou povinny dodržovat závazný personální standard počtu zaměstnanců 

vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 

473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí (viz kritérium 4b, 8d).“  
Ve standardu č. 4, kritérium 4b  navrhujeme rozdělit obce s rozšířenou 

působností ne do tří, ale do čtyř základních kategorií dle míry náročnosti 

výkonu SPOD. (Svůj návrh odůvodňujeme nesystémovým rozčleněním do 3 

kategorií, kdy ve 3. kategorii se ocitají ORP, které zdaleka nejsou natolik 
ovlivňováni sociálně patologickými jevy, (vysoká míra nezaměstnanosti, 

velký podíl osob nacházejících se v nepříznivé situaci, kriminalita, 

bezpečnost, velký počet mnohačetných rodin) jako ty, které jsou uváděny na 

předních příčkách mapy rizikovosti-indexu rizikovosti vydaný 

Vysvětleno.  
 
Problematika bude specifikována v rámci 

vyhlášky. 
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ministerstvem vnitra, v němž jsou zohledňovány: index nezaměstnanosti, 

index vyplacených sociálních dávek, indexu kriminality, počet uchazečů o 

zaměstnání a počet obyvatel.  
 
Navrhované znění: 
Bez změn. 
 
tato připomínka je zásadní 

§ 59e odst. 

1 
Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

§ 59e odst. 1  
 
navrhujeme vyškrtnout písmeno i), neboť dle novelizovaného textu ředitel již 

nerozhoduje o zamítnutí žádosti o pobyt dítěte mimo zařízení. 
 
Navrhujeme vyškrtnout navrhovaný bod v §59e odst. 1 písm. j), poněvadž 

není zřejmé, s jakým předstihem má ředitel OSPOD informovat a dále ředitel 

nemůže tuto povinnost naplnit v případě náhlého ukončení pobytu dítěte ve 

ZDVOP, protože se tak náhle rozhodlo samo dítě nebo zákonný zástupce. 
 
tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
bude upraveno v návaznosti na konečné znění 

této úpravy. 

§ 64 
 

Unie 
zaměstnavatel. 
svazů 

§ 64 
 
odst. 2 - „(2) Účastníky řízení o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou dítě a 

osoba provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“. 
odst. 4 – „(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen 

rozhodnout o žádosti o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci 

dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 8 dnů od dne podání 

žádosti.“  
odst. 5 – „(5) Je-li žádost o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podána 

opožděně, obecní úřad obce s rozšířenou působností řízení o této žádosti 

zastaví.“ 
odst. 6 -  „Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností o žádosti o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci 

dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nemá odkladný 

účinek.“. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
 
V důsledku uzavření smlouvy o poskytování 

ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc dochází 

k významnému zásahu do vzájemného práva 

dítěte a rodičů na rodičovskou výchovu a péči 

podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a 

svobod, které je jedním z předních hledisek 

poskytování sociálně-právní ochrany v souladu s 
§ 5 zákona č. 359/1999 Sb. 
Založením pravomoci obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností rozhodovat ve věci 

vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě smlouvy bude 
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Odůvodnění: 
Nelze souhlasit s novým ustanovením zákona, kterým se nově rozšiřují 

povinnosti orgánu sociálně-právní ochrany -  vydat souhlas s poskytováním 

ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP formou rozhodnutí. Podmínky nastavené 

§64 pro vydání rozhodnutí jsou nerealizovatelné s ohledem na proces 

správního řízení.  
V rámci správního řízení je nutné dítěti ustanovit opatrovníka, prošetřit 

poměry a objektivně zhodnotit stav.  Rozhodnutí není možné vydat do 8 dnů 

od dne podání žádosti. 
Navrhované znění: 
Ponechat stávající znění –  
(1) Účastníkem řízení v řízení o zařazení do evidence žadatelů o 

zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je pouze žadatel. 
 (2) Pro vydání rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů (§ 22 odst. 5 a 6, 

§ 25 odst. 3) neplatí ustanovení správního řádu o lhůtách pro vydání 

rozhodnutí. V řízení o vydání souhlasu s osvojením dítěte do ciziny [§ 35 

odst. 2 písm. i)] nejsou rodiče dítěte účastníky řízení, pokud by jimi nebyli 

ani v řízení o osvojení. 
 (3) Odvolání proti rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu pobytu a péče 

podle § 42b až 42f nemá odkladný účinek. 
 
tato připomínka je zásadní 

jednoznačně posílena právní jistota jak 

samotných dětí a jejich rodičů, tak i osob 

provozujících zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Zároveň nedojde k navýšení 

administrativní zátěže obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, neboť tyto jsou již na 

základě platného zákonné úpravy povinny 

vydávat ve lhůtě do 8 dnů vyjádření k důvodnosti 

umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě dohody. 
Rozdíl mezi vedením správního řízení o vydání 

souhlasu a vedením řízení o vydání vyjádření 

přitom není s ohledem na podmínky vydávání 

vyjádření podle § 154 až § 158 správního řádu 

nijak zásadní. Účastníky řízení o vydání souhlasu 

jsou pouze dítě a provozovatel zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o 

poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc uzavře samo dítě 

bez zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet 

tak, že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování 

v řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 
provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 
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3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. 

V řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
Jestliže obecní úřad obce s rozšířenou působností 

žádosti o vydání souhlasu plně vyhoví, není třeba 

v rozhodnutí uvádět odůvodnění podle § 68 odst. 
4 správního řádu. Dále není v takovém případě 

nutné dávat žadateli možnost vyjádřit se 

k podkladům před vydáním rozhodnutí podle § 

37 odst. 3 správního řádu. S ohledem na krátkou 

lhůtu pro vydání rozhodnutí o žádosti o vydání 

souhlasu však bude do § 64 zákona č. 359/1999 

Sb. doplněno, že účastníkům tohoto řízení není 

nutné dávat možnost vyjádřit se k podkladům 

před vydáním rozhodnutí ani v ostatních 

případech. Současně bude z ustanovení § 64 

vypuštěno vyloučení odkladného účinku 

odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání 

souhlasu, takže účastníci řízení budou moci brojit 

proti zamítavému rozhodnutí a jeho odůvodnění 

v rámci odvolání, které bude mít odkladný účinek 

na vykonatelnost rozhodnutí. 
K čl. I 
bodu 3. 
návrhu, 
kterým se 
mění § 14 
odst. 1 
písm. j) 
ZSPOD 

 

SMOČR  „V § 14 písmeno j) zní: 

„j) na zrušení pěstounské péče, pokud nedošlo ke 
zprostředkování pěstounské péče  
podle § 19a až 27,“. 

 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí (tj. obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností) se setkávají i s výkonem pěstounské péče 
zprostředkované, která nesplňuje požadované nároky.  
 
Dále je potřebné, aby měly orgány sociálně-právní ochrany dětí 
možnost podat návrh na výchovné opatření (nejen podle § 13a). 

Akceptováno částečně. 
Bude zakotvena aktivní legitimace obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností podat soudu 

návrh na zrušení pěstounské péče bez ohledu na 

to, zda se jedná o pěstounskou péči 

zprostředkovanou či nezprostředkovanou. 

Obdobně bude doplněna aktivní legitimace OÚ 

ORP k podání návrhu soudu na odvolání 

poručníka (na základě zásadní připomínky 

Moravskoskolezského kraje). 
Doplnění aktivní legitimace k podání návrhu 

soudu na výchovná opatření podle § 13 je 

nadbytečné, tato výchovná opatření má 
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Navrhujeme proto, aby bylo uvedené ustanovení upraveno 
následovně: 
 
„j) na zrušení pěstounské péče,“  
a vložení nového písmene:  „l) na výchovné opatření.“, včetně úpravy 
interpunkčního znaménka v písm. k) na čárku. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

přednostně ukládat ve správním řízení OSPOD. 

Soud může tato výchovná opatření uložit jen, 

pokud tak neučinil OÚ ORP – viz též § 925 o.z. 

Soud může řízení o výchovném opatření zahájit i 

bez návrhu. 
SMOČR: Akceptujeme vypořádání připomínky. 
 
 

K čl. I bodu 
5. návrhu, 
kterým se 
mění § 
16a odst. 
3 ZSPOD 
 

SMOČR „V § 16a se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává na žádost 

krajské pobočky Úřadu práce závazné stanovisko, v němž uvede, 

zda návrh osoby uvedené v § 4a písm. c) bod 2 na svěření dítěte 

do pěstounské nebo předpěstounské péče nebo na její jmenování 

poručníkem dítěte je nebo není zjevně bezúčelný, zda tato osoba o 
dítě osobně pečuje a počáteční datum osobní péče o dítě.“. 

 
 
Návrh zákona ani jiný právní předpis v této souvislosti jasně 
nedefinuje, co znamená pojem „zjevně bezúčelný“ v daném kontextu. 
Pro závazné stanovisko je definice tohoto pojmu zásadní. 

Co se týká počátečního data osobní péče o dítě, v praxi nelze 
objektivně posoudit počátek osobní péče o dítě, pokud ohrožené dítě 
orgán sociálně-právní ochrany dítěte nevede nebo v minulosti nevedl 
v evidenci. Orgán sociálně-právní ochrany dítěte pak může vycházet 
pouze z tvrzení členů rodiny.  

Navrhujeme, aby: 
• byl blíže, alespoň v důvodové zprávě, specifikován pojem 

„zjevně bezúčelný“ v daném kontextu; 
• byla bez náhrady vypuštěna povinnost ORP vydávat 

stanovisko s uvedením počátečního data osobní péče o 

Akceptováno 
V úpravě § 16a bude doplněn výčet situací, kdy 

je třeba návrh na svěření dítěte do pěstounské, 

předpěstounské nebo poručnické péče považovat 

za zjevně bezúčelný. 
Počáteční datum převzetí dítěte do osobní péče 

bude dokládat samotný žadatel k žádosti o dávku 

pěstounské péče formou čestného prohlášení. 
 

SMOČR: Vypořádání připomínky akceptujeme a 

prosíme o doplnění důvodové zprávy o bližší 

specifikaci jednotlivých situací, kdy je třeba 

návrh na svěření dítěte do pěstounské, 

předpěstounské nebo poručnické péče považovat 

za zjevně bezúčelný. 
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dítě a věta poslední odst. 3 by byla ukončena před 
spojkou „a“ tečkou. 

 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

K čl. I 
bodu 6. 
návrhu, 
kterým se 
vkládá 
nový § 
16b do 
ZSPOD 
 

  
„§16b 

Souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje na 
žádost podanou dítětem, rodičem dítěte, jinou osobou 
odpovědnou za výchovu dítěte nebo ředitelem zařízení  
pro děti vyžadující okamžitou pomoc o vydání souhlasu………..“ 

 
a) Novela zavádí správní řízení o souhlasu s poskytováním 
ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
(dále jen „ZDVOP“), které povede obecní úřad obce s rozšířenou 
působností na žádost podanou dítětem, rodičem dítěte, jinou 
osobou odpovědnou za výchovu dítěte nebo ředitelem zařízení.  

 
V § 64 odst. 4 až 6 dle návrhu zákona (tedy již po přečíslování) 
je stanovena 8denní pořádková lhůta pro rozhodnutí o této 
žádosti.  

 
Ustanovení ukládá obcím novou povinnost, navíc se stanovenou 
minimální lhůtou pro provedení řízení, během níž nemusí obecní 
úřad obce s rozšířenou působností stihnout prošetřit poměry 
nezletilého a shromáždit podklady pro rozhodnutí tak, aby mohl 
objektivně rozhodnout. Navíc doposud praxe fungovala bez 
nutnosti správního rozhodování v této věci. Zamýšlená změna 
přispívá k nežádoucímu přechylování sociálně-právní ochrany 
dětí od principů sociální práce s dítětem a rodinou k formální 
rozhodovací činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tj. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
V důsledku uzavření smlouvy o poskytování 

ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc dochází k 

významnému zásahu do vzájemného práva dítěte 

a rodičů na rodičovskou výchovu a péči podle čl. 

32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, které 

je jedním z předních hledisek poskytování 

sociálně-právní ochrany v souladu s § 5 zákona č. 

359/1999 Sb. 
 
Založením pravomoci obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností rozhodovat ve věci vydání 

souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

na základě smlouvy bude jednoznačně posílena 

právní jistota jak samotných dětí a jejich rodičů, 

tak i osob provozujících zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Zároveň nedojde k 

navýšení administrativní zátěže obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností, neboť tyto jsou již 

na základě platné zákonné úpravy povinny 

vydávat ve lhůtě do 8 dnů vyjádření k důvodnosti 

umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě dohody. 
 
Bude vypuštěno ustanovení § 64 odst. 6 o 

vyloučení odkladného účinku odvolání proti 

rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností ve věci žádosti o vydání souhlasu s 

poskytováním ochrany a pomoc v zařízení pro 
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obecního úřadu obce s rozšířenou působností) jako správního 
orgánu.  
Na základě výše uvedeného navrhujeme nově vložené 
ustanovení § 16b celé vypustit a ponechat dosavadní úpravu, kdy 
postačuje vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
k důvodnosti pobytu, které podmiňuje vznik nároku na státní 
příspěvek pro zřizovatele.   

Tato připomínka je zásadní.  

b) Z předloženého návrhu není zřejmé, jakým způsobem bude 
určována místní příslušnost u vydání rozhodnutí o vydání 
souhlasu. Stanovení místní příslušnosti podle trvalého pobytu u 
vyjádření k důvodnosti se nyní v praxi jeví jako problematické. 
V praxi dochází k situacím a předpokladem je, že do budoucna 
docházet bude, kdy umístění dítě do ZDVOP vyhodnocuje a 
realizuje jiný orgán sociálně-právní ochrany dětí (tedy ten, 
v jehož obvodu se dítě aktuálně nachází), než orgán sociálně-
právní ochrany dětí, který je na základě § 61 zákona č. 359/1999 
Sb., v dosud platném znění, místně příslušný podle trvalého 
pobytu dítěte.  
 
Za vydání důvodnosti je tedy odpovědný ten orgán sociálně-
právní ochrany dětí, který vydává důvodnost, nikoliv ten orgán 
sociálně-právní ochrany dětí, který v daném čase o umístění 
rozhoduje.  
Mezi jednotlivými orgány sociálně-právní ochrany dětí může 
nastat nesoulad v názoru na řešení akutní situace ohroženého 
dítěte s ohledem na využití jiných možností zajištění dítěte. 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí dle trvalého pobytu dítěte se 
většinou dozvídá o umístění dítěte do ZDVOP až ve chvíli, kdy 
se tam dítě již nachází a ZDVOP vynakládá prostředky na jeho 
péči a zajištění. 

děti vyžadující okamžitou pomoc. V ustanovení § 

42a bude zánik závazky ze smlouvy o 

poskytování ochrany a pomoci navázán na nabytí 

právní moci rozhodnutí obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností o zamítnutí žádosti o 

vydání souhlasu, nikoliv na oznámení tohoto 

rozhodnutí osobě provozující ZDVOP. Pokud 

tedy dítě nebo provozovatel ZDVOP nebudou 

souhlasit s rozhodnutím obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností a podají proti němu 

odvolání, ZDVOP bude moci poskytovat ochranu 

a pomoc dítěti na základě smlouvy až do 

pravomocného rozhodnutí. 
 
Rozdíl mezi vedením správního řízení o vydání 

souhlasu a vedením řízení o vydání vyjádření 

přitom není s ohledem na podmínky vydávání 

vyjádření podle § 154 až § 158 správního řádu 

nijak zásadní. Účastníky řízení o vydání souhlasu 

jsou pouze dítě a provozovatel zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o 

poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc uzavře samo dítě 

bez zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet 

tak, že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování v 

řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 

provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

265 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

Vzhledem k tomu, že na vyjádření důvodnosti je vázáno 
poskytnutí státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP, příp. 
náhradu nákladů vynaložených ZDVOP, a pokud poskytovatel 
státního příspěvku poté vyhodnotí, že umístění dítěte nebylo 
důvodné, jde odpovědnost, příp. náhrada nákladů za pobyt 
dítěte, za orgánem sociálně-právní ochrany dětí, který vyjádřil 
důvodnost, nikoliv za orgánem sociálně-právní ochrany dětí, 
který dítě do ZDVOP umístil. 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí dle trvalého pobytu dítěte 
může velmi omezeně v těchto situacích ovlivnit rozhodnutí jiného 
orgán sociálně-právní ochrany dětí a neměl by v této fázi vydávat 
vyjádření o důvodnosti a poté odůvodňovat rozhodnutí jiného 
orgán sociálně-právní ochrany dětí, který o umístění rozhodl. 
Na základě výše uvedeného navrhujeme vyjasnit způsob 
stanovení místní příslušnosti za předpokladu, že nebudě 
akceptována námitka ad a) tohoto bodu. 

Tato připomínka je zásadní. 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. V 

řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
 
K rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu s 

poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 

smlouvy bude místně příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností podle místa trvalého 

pobytu dítěte v souladu s § 61 odst. 1. 
 
Lhůta 8 dnů pro vydání rozhodnutí by v praxi 
neměla činit problémy s ohledem na stávájící 

úpravu a omezený okruh účastníků řízení. Již 

s účinností od 1. 6. 2007 platí, že OÚORP 

příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte se 

musí do 8 dnů vyjádřit k důvodnosti umístění 

dítěte do péče ZDVOP na základě dohody. Praxe 

se tak musela s touto krátkou lhůtou vypořádat již 

dávno, přičemž okruh podkladů nezbytných pro 

vydání vyjádření o důvodnosti umístění dítěte je 

stejný jako okruh podkladů, který bude 

shromažďován pro účely rozhodnutí o žádosti o 

vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci. V zájmu právní jistoty dítěte, rodičů i 

ZDVOP je třeba důvody pro uzavření smlouvy 

podle § 42a objektivně a kvalifikovaně posoudit 

co nejdříve, MPSV shodně s požadavkem 

Ministerstva spravedlnosti trvá na zachování 

lhůty 8 dnů pro vydání rozhodnutí. 
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ROZPOR 
SMOČR: Bohužel se neztotožňujeme 

s vysvětlením k námi uplatněné zásadní 

připomínce. Nelze směšovat procesní atributy 

vážící se k vydání rozhodnutí a řízení s ním 

spojenému s lhůtou 8 dnů a k vydání vyjádření 

k důvodnosti umístění dítěte. Je dlužno 

připomenout, že lhůta 8 dnů je velice krátká, 

natož s ohledem na stanovení místní příslušnosti 

dle trvalého pobytu dítěte, který se ne vždy 

shoduje s faktickým pobytem a s místem 

umístění dítěte. Je pak třeba provést řadu 

procesních úkonů, včetně případného dožádání, 

doručování atd.  
 
Je třeba dodat, že v případě správního řízení 

s tímto předmětem nelze uvažovat o 

zkráceném řízení. Předkladatel předpokládá, 

že OÚ ORP během 8 kalendářních dnů stihne 

náležitě oznámit zahájení řízení aspoň 

jednomu z účastníků (resp. jeho zákonnému 

zástupci), dále že účastníci se budou opravdu 

moci fakticky (nejen teoreticky) seznámit 

s podklady rozhodnutí a že ve lhůtě bude 

vypraveno rozhodnutí ve věci samé. Plánuje-li 
předkladatel nevyloučit odkladný účinek 

případného odvolání proti rozhodnutí, vedlo 

by to k tomu, že v případě podaného odvolání 

by souhlas OÚ ORP nebyl až do rozhodnutí 

krajského úřadu dán. 
 
SMOČR tak i nadále trvá na své připomínce 

s tím, že dosavadní úpravu souhlasu OÚ ORP 

v režimu § 154 a násl. správního řádu 

považuje za dostačující oproti navrhované, 

která by bez dostatečně relevantního důvodu 
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zatížila obce novou povinností, a přitom by 

svým adresátům nepřinesla žádný benefit 

oproti současnému právnímu stavu.  
 
Na naší připomínce v obou případech ad a) i 

ad b) tak setrváváme a zůstáváme tak 

v rozporu. 
K čl. I 
bodu 23. 
návrhu, 
kterým se 
mění § 42 
odst. 2 až 
5 ZSPOD 
– 
připomínk
a jen co 
do 
navrhovan
ého znění 
odst. 2 a 4 
 
 

  
„2) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují 
ochranu a pomoc dítět  
podle odstavce 1 v rozsahu těchto činností: 

a) poskytnutí ubytování,  
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí, 
h) zajištění sociálně terapeutických činností, 
i) zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné péče. 

……………….. 
……………….. 
(4) Nezaopatřenému dítěti podle odstavce 1 se v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc poskytuje osobní vybavení, drobné 
předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím 
k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo 
a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a 
pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona 
posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.“ 

 
Navrhované ustanovení popisuje činnosti ZDVOP, které jsou 

neadekvátní věku svěřených dětí (pedikúra, holení). Chybí například 

zajištění povinného předškolního vzdělávání, povinné školní 

Neakceptováno, vysvětleno 
Jde-li o pedikúru, holení apod. je třeba si 

uvedomit, že zařízení mohou přijímat osoby do 

18 let věku, které jsou závislé na péči jiné osoby, 

proto je třeba pamatovat i na zajištění těchto 

nezbytných plnění. 
Návrh obsahuje mj. základní činnost zajištění 

výchovných, vzdělávacích a aktivizačních 

činností. Základní standard v § 42ab odst. 2 pak, 

že Zařízení … může vykonávat činnost jen v 

objektu nebo prostorách, které umožňují … 

přípravu dětí na školní vyučování, … zájmovou a 

další činnost ve volném čase. Zajištění povinného 

vzělávání vyplývá a je upraveno školským 

zákonem. 
 
SMOČR: Akceptujeme vysvětlení. 
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docházky, resp. dalšího vzdělávání, včetně povinnosti zajistit 
podmínky pro plnění přípravy dětí do školy, resp. pro studium dětí, 

jejich zaměstnání apod. 
Navrhujeme přepracovat daná ustanovení tak, aby odpovídala věku 

a potřebám svěřených dětí.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I 
bodu 25. 
návrhu, 
kterým se 
mění § 
42a 
ZSPOD 
 

 V § 42a dle návrhu zákona se nově zavádí institut smlouvy o 
poskytování ochrany a pomoci ve ZDVOP, předpokladem jejíž 
platnosti je předchozí souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností s uzavřením smlouvy.    
Z návrhu zákona vyplývá, že děti mohou být do zařízení umisťovány 
pouze na základě smlouvy uzavřené mezi rodiči dítěte a zařízením, 
anebo mezi obcí a zařízením (pokud nejsou rodiče). 
 
Zároveň je zde uvedeno, že pokud bude smlouva uzavřena mezi 
rodičem a zařízením, je nutné vydávat ve správním řízení souhlas 
s uzavřením této smlouvy. 
Nově navrhovaný způsob řešení nastíněné situace je 
neakceptovatelný, přinejmenším z toho důvodu, že se jedná o velkou 
administrativní zátěž pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. 
Stávající způsob, jak dítě do ZDVOP umístit, tedy na základě žádosti 
rodičů či obcí, je naprosto v praxi vyhovující. Po podání žádosti 
s rodičem či s obcí konkrétní zařízení sepíše dohodu. Třetím 
způsobem, jak dítě do ZDVOP umístit, je nařízení soudu. V praxi je to 
již zaběhlé, nejsou s tím problémy. Není důvod zavádět nový institut 
smlouvy o poskytování ochrany a pomoci ve ZDVOP a k tomu 
vyžadovat souhlas obce ve správním řízení. 

Navrhujeme ponechat stávající způsob umisťování dětí do ZDVOP.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
Smlouva o poskytování ochrany a pomoci není 

nový institut, ale zpřesňuje a zpředhledňuje 

dosavadní úpravu § 42 odst. 8 ve spojení s § 8 

odst. 1 a § 9 odst. 1 platného znění zákona. Již 

dnes s výjimkou soudních pobytů musí ORP 

vydávat stanovisko k důvodnosti pobytu podle 

platného znění § 42g odst. 1. Požadavek na 

podmínění trvání smlouvy souhlasem ORP 

uplatnilo Ministerstvo sprvavedlnosti, proto 
předladatel nemůže v celém rozsahu z této 

koncepce ustoupit. Navíc, jak uvedeno, se 

navazuje na stávající úpravu „důvodnosti“, ani 

zde tedy nejde o zcela nový institut. 
 
Navýšení administrativní zátěže pro OSPOD 

v důsledku nové zákonné úpravy se skutečně není 

třeba obávat, naopak může dokonce dojít k jejímu 

snížení. Platná metodika k úpravě státního 

příspěvku pro zřizovatele ZDVOP a 

k posuzování důvodnosti umístění dítěte na 

základě dohody vyžaduje, aby písemné vyjádření 

příslušného OÚORP k důvodnosti umístění dítěte 

bylo vždy odůvodněno, byť se jedná o vyjádření 

kladné. Naopak v případě rozhodnutí OÚORP o 

žádosti o vydání souhlasu s poskytováním 

ochrany a pomoci dítěti na základě smlouvy 

podle § 42a bude možné v písemném vyhotovení 
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rozhodnutí neuvádět odůvodnění, pokud bude 

žádosti o vydání souhlasu vyhověno – viz § 68 

odst. 4 správního řádu. Dále oproti současnému 

stavu bude možné upustit i od písemného 

vyhotovení rozhodnutí za podmínek stanovených 

v § 72 správního řádu, tj. pokud oprávněná úřední 

osoba přistoupí k ústnímu vyhlášení rozhodnutí 

(např. i přímo na půdě ZDVOP) a účastníci řízení 

se současně nároku na doručení písemného 

vyhotovení rozhodnutí. Bude rovněž možné, aby 

OÚORP vnitřním předpisem určil pro toto řízení 

jednu oprávněnou úřední osobu, která bude 

oprávněna jak k vedení řízení, tak k podepisování 

oznámení a rozhodnutí, což opět může vést ke 

zjednodušení a zrychlení vyřízení této záležitosti. 
Rozpor 
SMOČR: Bohužel se neztotožňujeme 

s vypořádáním naší připomínky. Je třeba vždy 

zvažovat všechny obecné podmínky, jež se váží 

k uzavření jakékoliv smlouvy jakožto dvou či 

více stranného právního jednání. Nelze učinit 

rovnítko mezi uzavření smlouvy a mezi učiněním 

souhlasu jakožto jednostranným právním 

jednáním. Byť je tvrzeno, že dochází k upřesnění 

a zpřehlednění právní úpravy, jsou tímto kladeny 

další administrativní povinnosti na ORP a 

stávající právní úprava byla z hlediska nám 

známé aplikační praxe konformní. Navíc nejsou 

řešeny ani další podrobnější otázky k této věci, 

například možnost, kdy by rodič smlouvu 

vypověděl apod.  
Předkladatel ani v reakci na připomínku 

neodůvodnil, proč je třeba měnit úpravu, s níž 

jsou všichni aktéři v praxi konformní, a co ho 

vede k přidání dalších povinností obcím 

směrem k formalizaci a přechylování sociálně-
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právní ochrany dětí od principů sociální práce 

s dítětem a rodinou k formální rozhodovací 

činnosti OSPOD (OÚ ORP) jako správního 

orgánu. 
 
Setrváváme na naší připomínce a zůstáváme 

v rozporu. 
K čl. I 
bodu 26. 
návrhu, 
kterým se 
vkládá 
nový § 
42ab 
ZSPOD, k 
odst. 3 
 

SMOČR  „(3) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nelze zřídit nebo 
provozovat v budově zdravotnického nebo školského ústavního 
zařízení (§ 29 odst. 1) nebo v jednom areálu společně s takovým 
ústavním zařízením.“ 

V nově vloženém ustanovení § 42ab odst. 3 je uvedeno, že zařízení 
ZDVOP nelze zřídit nebo provozovat v budově zdravotnického nebo 
školského ústavního zařízení nebo v jednom areálu společně 
s takovým ústavním zařízení. 
Nesouhlasíme s tímto návrhem, protože na základě tohoto ustanovení 
dojde ke zrušení více jak poloviny zařízení, buď ZDVOPů nebo 
dětských domovů, kojeneckých ústavů, protože v současné době je u 
dětského nebo kojeneckého ústavu zároveň zřízeno velmi často 
ZDVOP. Toto propojení má i své opodstatnění, včetně zajištění 
provozu. Obě zařízení jsou rovnocenná ústavní zařízení, jsou 
nastavena jako typ rodinného zařízení a fungují bez problémů. Pokud 
by došlo ke schválení tohoto znění § 42ab odst. 3, tak nebude 
dostatek finančních, ale ani materiálních prostředků, aby se zařízení 
oddělila, čímž dojde k jejich zrušení a tím pádem nebude dána možno 
umístění dětí. Už v roce 2019 za stávající situace musely některé 
ZDVOPy z kapacitních důvodů odmítat desítky dětí.  

Navrhujeme ponechat možnost zřizovat nebo provozovat ZDVOP 
v budově zdravotnického nebo školského ústavního zařízení nebo 
v jednom areálu společně s takovým ústavním zařízením a to 
zejména s ohledem na ochranu zájmu dětí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Nebude se vztahovat na stávající zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Bude upraveno pro 

nově vzniklá zařízení s účiností novely.  
Náklady na splnění stanovených provozních a 

personálních standardů budou u nově 

zřizovaných ZDVOP hrazeny v rámci 

zvyšujícího se státního příspěvku, z evropských 

fondů IROP a OPZ na transformaci. Jelikož půjde 

pouze o nová zařízení, není navrhovaná úprava 

provozních a personálních standardů ZDVOP 

spojena s nutností přestavby stávajících zařízení. 
 
Skutečnost, že nový provozní standard stanovený 

v § 42ab odst. 3 se vztahuje pouze na zařízení 

zřízená po účinnosti novely, bude vyplývat 

z úpravy přechodných ustanovení. 
ROZPOR 
SMOČR: Opět se bohužel neztotožňujeme 

s vypořádáním připomínky. Je třeba vést 

v patrnosti jak precizní právní úpravu tak, aby 

bylo zřejmé, čeho a jak se právní úprava týká a 

zavádění této povinnosti pro futuro pro nově 

vzniklá zařízení prozatím není nikde explicitně 

vyjádřeno. Za druhé je třeba vést v patrnosti 
případně zvýšené náklady a to jak provozní, tak 
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investiční, které by s tímto byly spojeny a 

očekávat, že se příjmy, investice v dalších 

obdobích pro tato zařízení natolik zvýší, že 

taková právní úprava bude žádoucí a efektivní, 

není v souladu s principem právní jistoty a není 

ani řádně takový požadavek odůvodněn.  
 
Úprava navrhovaná předkladatelem v rámci 

vypořádání připomínky by přinesla stav, kdy 

by vedle sebe v reálném čase existovaly dva 

typy ZDVOP s rozdílnými pravidly pro jejich 

fungování v závislosti na tom, zda se ZDVOP 

„podařilo“ zřídit ještě před novelou, nebo až 

po ní. Při takovém cíli nevidí SMOČR 

potřebnost novelizace už vůbec.  
 
Nesouhlasíme s vypořádáním připomínky a 

zůstáváme v rozporu. 
K čl. I 
bodu 26. 
návrhu, 
kterým se 
vkládá 
nový § 
42aa 
ZSPOD, k 
odst. 1  
 
 

SMOČR  „§ 42aa 
Výkon soudních rozhodnutí v zařízení  

(1)V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být 
vykonáváno výchovné opatření podle § 13a nebo předběžné 
opatření podle § 924 občanského zákoníku anebo ústavní 
výchova podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku.“ 

 
Navrhované nově vložené ustanovení § 42aa odst. 1 taxativně 
vyjmenovává možnosti, kterými lze dítě do ZDVOP svěřit soudem. Je 
zde opomenuta možnost umístění na základě předběžného opatření 
dle § 76 a násl. a § 102 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“). Jedná se o často 
v praxi užívaný právní titul, jehož legitimitu potvrzuje i Ústavní soud. 
 
Navrhujeme rozšířit možnost umístění dítěte na základě předběžného 
opatření dle § 76 a násl. a § 102 o.s.ř. 
 

Neakceptováno 
S uvedeným titulem nepočítá ani platné znění. 

Nelze však akceptovat zejména v návaznosti na 

akceptovanou připomínku Ministerstva 

spravedlnosti k novelizaci ZŘS, na základě které 

bude přípustné nařídit předání dítěte do péče jiné 

osoby nebo zařízení, než jsou rodiče, příbuzní 

nebo jiné osoby blízké dítěti, výlučně na základě 

předběžného opatření podle § 452 a násl. zákona 

o zvláštních řízeních soudních. 
Podle návrhu Ministerstva spravedlnosti je do 

návrhu zákona doplněna novelizace úpravy 

předběžných opatření soudu v § 452 a násl. 

zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízení 

soudních.  
 
Konkrétně v § 452 z.ř.s. se doplňuje nový odstavec 3, 

který zní: 
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Tato připomínka je zásadní. „(3) Ustanovení tohoto pododdílu o trvání a 

prodloužení doby trvání předběžného opatření se 

použijí i na předběžné opatření, jímž má být účastníku 

uloženo, aby odevzdal dítě do péče druhého z rodičů 

nebo do péče osoby dítěti příbuzné nebo blízké.“. 
 
Ustanovení § 454 odst. 1 z.ř.s se pak doplňuje 

následovně: 
„(1) Předběžné opatření, jímž má být nařízeno 

umístění dítěte mimo péči rodičů nebo péči osoby 

dítěti příbuzné nebo blízké, může soud nařídit jen na 

návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí“. 
 
Z tohoto návrhu novely z.ř.s. vyplývá následující: 
1. Na základě obecné úpravy předběžných opatření 

v § 74 a násl. a § 102 o.s.ř. bude možné 

rozhodnout pouze o předání dítěte do péče rodiče, 

příbuzného nebo jiné osoby blízké dítěti. I na tato 

předběžná opatření se však bude vztahovat úprava 

doby trvání předběžného opatření stanovená v § 

459 z.ř.s. 
2. Předběžné opatření o předání dítěte do péče 

jiného člověka, než je rodič, příbuzný nebo jiná 

osoba blízká dítěti, nebo do péče jakéhokoliv 

zařízení náhradní péče o děti, včetně ZDVOP, 

bude soud moci nařídit jen na základě návrhu 
OSPOD postupem podle § 452 a násl. z.ř.s. 

Použití obecné úpravy předběžných opatření 

v o.s..ř. bude v těchto případech vyloučeno. 
 
ROZPOR 
 
SMOČR: Bohužel nerozumíme přesně 

vypořádání připomínky, prosíme o doupřesnění.  
 
V takovém případě se nemůžeme nyní s 

vypořádáním připomínky ztotožnit a zůstáváme v 

rozporu. 
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K čl. I 
bodu 26. 
návrhu, 
kterým se 
vkládá 
nový § 
42ab 
ZSPOD, k 
odst. 4 
 

SMOČR  „(4) Počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc nesmí přesáhnout 20 dětí, a to i v případě, že toto zařízení je 
umístěno ve více budovách; tento počet dětí může být překročen jen 
v případě, že do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
budou svěřeni sourozenci, a v případě poskytování ochrany a pomoci 
dítěti v případech uvedených v §15 odst. 1 a § 37 odst. 1 po dobu, než 
rozhodne soud  
o návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na vydání 
předběžného rozhodnutí13); ustanovení § 42a odst. 2 tím není 
dotčeno.“ 

V citovaném návrhu ustanovení § 42ab odst. 4 je uvedeno, že počet 
dětí umístěných ve ZDVOP nesmí přesáhnout 20 dětí, a to i v případě, 
že toto zařízení je umístěno ve více budovách. 
Nesouhlasíme s tímto návrhem, protože už letos měly některé 
ZDVOP naplněné kapacity při dosavadním limitu 28 dětí, a proto 
navrhujeme ponechat alespoň tento limit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Nebude se vztahovat na existující zařízení.  
Omezení kapacity bude upraveno pro nově 

vzniklá s účinností novely (maximálně 12 dětí). 
 
Náklady na splnění stanovených provozních a 

personálních standardů budou u nově 

zřizovaných ZDVOP hrazeny v rámci 

zvyšujícího se státního příspěvku, z evropských 

fondů IROP a OPZ na transformaci. Jelikož půjde 

pouze o nová zařízení, není navrhovaná úprava 

provozních a personálních standardů ZDVOP 

spojena s nutností přestavby stávajících zařízení. 
 
Skutečnost, že nový provozní standard stanovený 

v § 42ab odst. 3 se vztahuje pouze na zařízení 

zřízená po účinnosti novely, bude vyplývat 

z úpravy přechodných ustanovení: 
„Počet dětí umístěných v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, která vznikla přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí § 42 

odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 
SMOČR: Dovolujeme si navázat k námi 

uvedenému k připomínce č. 7 a stejné důvody 

uplatnit i v tomto případě. Snížení počtu dětí na 

maximálně 12 dětí navíc nelze chápat jako 

akceptování naší připomínky, ba naopak, ve vší 

zdvořilosti je třeba upozornit, že je zcela 

v rozporu s našimi důvody. Pokud je však 

postaveno najisto, že veškeré náklady spojené 

s vybudováním a provozováním takových 

zařízení co do tohoto počtu dětí bude dle potřeb 
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plně financováno jako mandatorní výdaj státního 

rozpočtu, pak žádáme o uvedení tohoto faktu do 
důvodové zprávy k tomuto návrhu.  
 
Nesouhlasíme s vypořádáním připomínky a 

zůstáváme v rozporu.   
 

K čl. I 
bodu 27. 
návrhu, 
kterým se 
mění § 
42b 
ZSPOD 
 

SMOČR Ustanovení, které upravuje úhradu nákladů za poskytování ochrany a 
pomoci dítěti v ZDVOP, nepostihuje všechny situace, které mohou 
nastat. Neupravuje úhradu ze strany rodiče jednostranně osiřelého 
dítěte, rodiče dítěte, které nemá druhého rodiče uvedeného v rodném 
listě, nesezdaného rodiče dítěte, u kterého nebylo rozhodováno o 
svěření do péče, který má dostatečný příjem a nežije ve společné 
domácnosti s druhým rodičem, který nemá stanovenu úhradu dle § 
42d nebo ji má sníženou. 
 
Dle odst. 3 by měl hradit úhradu v případě umístění dítěte do ZDVOP 
soudem rodič, který měl dítě svěřeno  do své péče. Ustanovení popírá 
vyživovací povinnost druhého rodiče.   
 
Na základě výše uvedeného a hlavně s ohledem na to, že není brána 
v potaz vyživovací povinnost i druhého rodiče, navrhujeme 
v naznačeném smyslu dané ustanovení přepracovat a upřesnit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně, vysvětleno 
V případě uzavření smlouvy nezaopatřeným 

dítětem (pokud by bylo způsobilé smlouvu 

uzavřít) bude platit odst. 3 písm. a) (úhradovou 

povinnost má zásadně rodič) a tato situace bude 
doplněna do výčtu v § 42b odst. 2. Zaopatřené 

dítě má mít úhradovou povinnost samo, má však 

platit omezení na maximálně 75% příjmu. 
Jinak stanovení okruhu osob, jimž vzniká 

úhradová povinnost, aniž uzavřely za dítě 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci, 
vychází z platné úpravy v § 42b odst. 1 v platném 

znění, a je textována obdobně, jako v případě 

úhrad podle § 74 odst. 1 zákona o sociálních 

službách. Obě úpravy platí dlouhodobě. 
 
SMOČR: Souhlasíme s vypořádáním 

připomínky a jejím vysvětlením. 
K čl. I 
bodu 27. 
návrhu 
zákona, 
kterým se 
mění § 42f 
ZSPOD 
 

SMOČR  „§ 42f 
Rozhodnutí o úhradě 

(1) Byla-li smlouva o poskytnutí ochrany a pomoci 
uzavřena obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 
42a odst. 2 nebo bylo-li dítě do zařízení umístěno rozhodnutím 
soudu podle § 42aa a nedohodnou-li se osoby uvedené v § 42b 
odst. 3 a poskytovatel na úhradě, stanoví úhradu na žádost 
poskytovatele nebo osoby povinné úhradou rozhodnutím obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. Pro stanovení výše úhrady se 
použijí § 42b až § 42e obdobně. 

 

Akceptováno jinak. 
Ředitel zařízení z důvodu systémové podjatosti 

jako zaměstnanec zařízení popř. statutární orgán 

nemůže vydávat exekučně vykonatelné tituly ve 

své vlastní záležitosti (ve věci příjmů zařízení). 

Návrh předpokládá primárně smluvní ujednání o 

úhradě ve všech případech, tedy i tehdy, kdy se 

dítě do zařízení umísťuje jinak než na základě 

smlouvy s osobou, která má současně úhradovou 

povinnost (typicky na základě rozhodnutí soudu). 

Úprava rozhodování o úhradě je navrhována 
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(2) Pokud dojde na straně osoby, které byla podle odst. 1 
stanovena povinnost hradit úhradu, ke změně poměrů 
rozhodných pro stanovení úhrady podle § 42d, obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, který rozhodl o úhradě, na žádost 
poskytovatele nebo osoby povinné úhradou opětovně stanoví 
úhradu za stravu a za péči novým rozhodnutím.“.  

 
Nově je upraveno, že o úhradě bude rozhodovat obecní úřad obce 
s rozšířenou působností (tzn. i vymáhat  úhradu po rodičích).  
S tímto návrhem nelze souhlasit, protože znamená další nárůst 
administrativní zátěže pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
navíc ani není odůvodněno konkrétními poznatky, které by vyplývaly 
z dosavadní aplikační praxe a jasně by z nich bylo zřejmé pochybení 
v rozhodování u ředitelů, popř. zaměstnanců ZDVOP. 

Navrhujeme ponechat současnou právní úpravu, kdy rozhoduje přímo 
zařízení, kde je dítě umístěno, popř. rozhodování přesunout na 
krajské pobočky Úřadu práce. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

pouze pro případy, kdy se strany o úhradě 
nedohodnou – pak je ovšem nemyslitelné, aby 

autoritativně o úhradě rozhodla jedna ze stran. 

V případě nedohody mezi zařízením a osobou 

povinnou hradit úhradu může o věci rozhodnout 

jen třetí – nezávislá strana.  
Ustanovení § 42f bude z návrhu zákona 

vypuštěno bez náhrady, tj. nebude založena 

rozhodovací pravomoc OÚ ORP ani ředitele 

ZDVOP, a uplatňování nároku provozovatele 

ZDVOP na úhradu nákladů se bude řídit obecnou 

soukromoprávní úpravou (možnost žaloby 

v civilním sporném řízení). 
 
Stávající úprava je v praxi uplatňována jen velmi 

problematicky, ředitelé ZDVOP v zájmu snížení 

administrativní zátěže a z důvodu nedostatečné 

právní kvalifikace buďto o uložení povinnosti 

rodičům hradit příspěvek na úhradu pobytu péče 

vůbec nerozhodují, anebo stanovený příspěvek 
v případě jeho neplacení reálně nevymáhají. 

Současný faktický stav se tak velmi blíží 

navrhované právní úpravě, neboť ve většině 

případů hradí rodiče příspěvek na úhradu pobytu 

a péče jen dobrovolně na základě dohody se 

ZDVOP. 
 
Vypuštění ustanovení § 42f nebude mít pro 

rozpočty obcí žádné dopady, případné dopady 

můžou být jedině pro rozpočet provozovatele 

ZDVOP. Bude na vyhodnocení provozovatele 

ZDVOP, zda a jakým způsobem bude na povinné 

osobě vymáhat dlužnou úhradu nákladů za pobyt 

dítěte ve ZDVOP. Ostatně stejná situace už dnes 

platí v případě vymáhání úhrad za děti, které jsou 

do péče ZDVOP umístěny na základě dohody se 
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zákonným zástupcem podle § 42 odst. 8, přičemž 

tyto děti představují 70% děti umístěných v péči 

ZDVOP. Z pohledu provozovatelů ZDVOP se o 
žádné zhoršení jejich pozice nejedná, naopak 

zástupci ZDVOP souhlasí se zrušením správního 

rozhodování o uložení povinnosti k placení úhrad 

za pobyt dítěte v péči ZDVOP. Jestliže celá 

úprava úhrady nákladů směřuje k ochraně zájmů 

a práv provozovatelů ZDVOP, nelze jim v tomto 
směru vnucovat mechanismus, který sami 

dlouhodobě odmítají. 
ROZPOR 
SMOČR: Bohužel opět nesouhlasíme 

s vypořádáním připomínky. Stávající právní 

úprava ve svém § 42b odst. 3, dle které o 

příspěvku rozhoduje ředitel zařízení a o odvolání 

proti tomuto rozhodnutí rozhoduje krajský úřad, 

nečinila doposud závažnější problémy a ani 

nebyla napadena jako protiústavní. V námi 

vznesené připomínce jsme navrhovali a na tomto 

i setrváváme, aby zůstala původní právní úprava, 

a z vypořádání připomínky neshledáváme, v čem 

je původní právní úprava nedostatečná a zda byla 

již judikována jako protiústavní. 
 
Setrváváme na námi uplatněné připomínce a 

zůstáváme v rozporu. Současně prosíme o 

doplnění důvodové zprávy o možné dopady do 

rozpočtů obcí, v návaznosti na vypuštění § 42f 

z návrhu zákona, kdy není jistota, jaké budou 

důsledky při neplnění povinnosti úhrad ze 

strany povinných osob dobrovolně.  
 
Pokud předkladatele k návrhu změny orgánu, 

který bude o platební povinnosti rodičů 

rozhodovat a vymáhat ji, vedl fakt, že 
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dosavadní orgány, které tak mají podle 

stávající úpravy činit (ředitelé ZDVOP), tak 

činí nedostatečně, doporučujeme spíše 

namísto úvah o přidání povinností obcím 

převést tuto agendu na zřizovatele ZDVOP, 

kteří jsou k tomu jistě lépe personálně, 

odborně, zkušenostně i časově vybaveni než 

ředitel zařízení. Dále považujeme za zcestnou 

argumentaci „systémovou podjatostí ředitelů“ 

v textu vypořádání ze strany MPSV, není nám 

zřejmé, na čem je úvaha o systémové 

podjatosti založena, když přitom ředitelé 

běžně rozhodují o úhradách, dovolenkách a 

dalších významných skutečnostech týkajících 

se nezletilých. 
K čl. I 
bodu 40. 
návrhu, 
kterým se 
mění mj. § 
47c odst. 
6 ZSPOD 
 

SMOČR  „(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu 
má osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, po 
ukončení dohody o výkonu pěstounské péče bez zbytečného 
odkladu zahájí řízení o vydání rozhodnutí, které upraví 
podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností založených v § 
47a.“ 

 
Navrhované znění neumožňuje řízení nezahájit (tedy zahájeno musí 
být vždy), a to ani v případech, kdy osoba pečující nebo osoba 
v evidenci má uzavřenu novou dohodu (např. hned následující den), 
čímž bude docházet ke zbytečné administrativní zátěži spojené 
s řízením – tedy k zahájení řízení a následnému zastavení řízení. 
Navrhujeme za uvedené ustanovení vložit vedlejší větu, jež by 
navazovala na větu poslední: 
„Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba 
pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, po ukončení dohody o 
výkonu pěstounské péče bez zbytečného odkladu zahájí řízení o 
vydání rozhodnutí, které upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a 
povinností založených v § 47a, pokud osoba pečující nebo osoba 

Akceptováno 
 
SMOČR: Akceptujeme vypořádání 

připomínky. 
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v evidenci bezprostředně neuzavře novou dohodu o výkonu 
pěstounské péče.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
K čl. I 
bodu 52. 
návrhu, 
kterým se 
mění  § 
47j 
ZSPOD 

 

SMOČR Navrhovaný paragraf upravuje výši odměny pěstouna. 

Domníváme se, že při úpravě výše odměny pěstouna by měly být 
zohledněny aspekty odlišující klasickou pěstounskou péči od 
příbuzenské. U prarodičů by odměna pěstouna měla být pouze 
podpůrná (výživné na dítě je stanoveno ze zákona), jelikož odměna je 
často využívána ke splátkám dluhů či při exekuci. V této souvislosti je 
ji nutno odlišit od klasického příjmu. Také se těžko určuje, zda se 
jedná o případ hodný zvláštního zřetele – jak určit potřebnost odměny. 
U příbuzenské péče je dle našich zkušeností zjevné propojení s 
penězi, příbuzní se pak často nechtějí péče vzdát, čímž je velmi 
snížena šance rodičů převzít dítě zpět do péče (složitá sanace bez 
podpory prarodičů). U tohoto druhu péče také není povinná příprava 
pěstounů. Je třeba také zohlednit, že u příbuzenské pěstounské péče 
jde o péči a výchovu dítěte z blízkého rodinného kruhu, kdežto u 
klasické pěstounské péče o výchovu dítěte, které není příbuzným. 
Evidentně zde nejsou stejné podmínky pro oba druhy pěstounské 
péče, neměla by být ani shodná odměna pěstouna. Je naopak 
v pořádku, pokud je u příspěvku na úhradu potřeb dítěte částka 
shodná pro oba druhy pěstounské péče. 

Navrhujeme upravit rozdílně odměnu pro příbuzenskou pěstounskou 
péči a pěstounskou péči poskytovanou osobou, která není osobou 
příbuznou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
i s ohledem na připomínky jiných míst. 
K aplikaci § 47j odst. 3, který upravuje specifické 

podmínky nároku na odměnu pěstouna v případě 

prarodičů a praprarodičů dítěte, bude sjednocen 

postup krajských poboček Úřadu práce ČR a 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při 

posuzování toho, zda se v konkrétním případě 

jedná o případ zvláštního zřetele hodný. 

Konkrétní hlediska a kritéria posuzování této 

otázky budou závazně upravena formou 
instrukce MPSV pro podřízený Úřad práce ČR a 

formou směrnice MPSV pro obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností (v souladu s § 61 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 
 
Koncept posuzování „případu hodného 

zvláštního zřetele“ je v úpravě odměny pěstouna 

pro příbuzné dítěte v řadě přímé tradiční, 

v českém právním řádu se osvědčil a efektivně 

fungoval od roku 1973 až do roku 1998. 

V současné době bohužel není tento koncept 

v praxi správně aplikován, z čehož plyne 

oprávněná kritika. Klíčem je proto napravení 

nedostatků v jeho praktickém uplatňování, neboť 

jinak je MPSV přesvědčeno o tom, že je správné 

a žádoucí individuálně posuzovat konkrétní 

specifickou situaci 
každéhoprarodiče/praprarodiče svěřeného dítěte 
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pro účely rozhodnutí o přiznání či zamítnutí 

nároku na odměnu pěstouna. 
 
ROZPOR 
 
SMOČR: Opět se bohužel nemůžeme ztotožnit 

s vypořádáním připomínky a navíc nespatřujeme 

žádné vysvětlení.  
 
K tomu dodáváme, že s ohledem na proklamaci 
zamezení zneužívání různých poskytovaných 

dávek je třeba se zabývat, a to intenzivně, i 

zneužíváním této dávky pěstounské péče, 

respektive odměny pěstouna v případě 

příbuzného. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním připomínky a 

zůstáváme v rozporu. 
 
Připomínka ohledně nutnosti diferenciace 

odměny pěstouna v závislosti k jeho 
příbuzenskému či nepříbuzenskému vztahu ke 

svěřenému dítěti nebyla předkladatelem 

vůbec vypořádána.  
 
K názoru, zda by měly být zohledněny aspekty 

odlišující klasickou pěstounskou péči od 

příbuzenské a u prarodičů by odměna 

pěstouna měla být pouze podpůrná (výživné 

na dítě je stanoveno ze zákona) 

poznamenáváme, že z našich zkušeností 

vyplývá, že je vhodné ponechat v platnosti 

institut „případ hodný zvláštního zřetele, 

jelikož situace nikdy černobílá a je nutné na 

posouzení ponechat manévrovací prostor. 
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Rigidní implikace postupu do zákona 

by  mohla mít kontraproduktivní efekt. 
 

K čl. I 
bodu 79. 
návrhu, 
kterým se 
vkládá 
nová část 
osmá 
ZSPOD, tj. 
§ 50b a 
následující 

 

SMOČR V nově vložené části osmé se zavádí nový pojem „mladý dospělý“. 
 
V § 2 tento pojem není zaveden, proto jej navrhujeme definovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
SMOČR: Děkujeme za akceptaci této 

připomínky a prosíme o zaslání definice tohoto 

pojmu a uvedení, kam bude začleněna. 

K čl. I 
bodu 79. 
návrhu, 
kterým se 
vkládá 
nový § 
50b odst. 
1 písm. a) 
bod 1. 
ZSPOD 
 

  „(1) Zletilá nebo plně svéprávná fyzická osoba (dále jen „oprávněná 

osoba“) má nárok na zaopatřovací příspěvek, který náleží za 

kalendářní měsíc, pokud 
a) byla do dne nabytí zletilosti nebo do dne nabytí plné 

svéprávnost svěřena do pěstounské péče podle § 47a odst. 1 
nebo jí byla nařízena ústavní výchova podle občanského 

zákoníku (dále jen „náhradní péče“) a tato náhradní péče trvala 

nepřetržitě, 
1. šlo-li o pěstounskou péči, která nebyla zprostředkována orgány 
sociálně-právní ochrany dětí, po dobu alespoň pěti let, které 
bezprostředně předcházely dni nabytí její zletilosti  
nebo dni nabytí její plné svéprávnosti,“ 

 
V textu je stanovena pětiletá lhůta trvání „nezprostředkované“ 
pěstounské péče pro nárok na zaopatřovací příspěvek. Tato lhůta je 
z našeho pohledu velmi přísná a v mnoha rodinách se řeší situace 
dítěte změnou pečující osoby až jako jedním z posledních možných 
řešení dané situace, tj. po vyčerpání všech prostředků podporujících 
setrvání dítěte v jeho původní biologické rodině. Ve svém důsledku to 

Akceptováno. 
 
SMOČR: Děkujeme za akceptaci této naší 

připomínky. 
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znamená, že ke změně péče dochází až v podstatně vyšším věku 
dítěte a tím splnění pěti leté lhůty je nereálné a je v rozporu se zájmem 
dítěte žít ve své původní rodině. 
Navrhujeme upravit lhůtu na tříletou. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I 
bodu 79. 
návrhu 
zákona, 
kterým se 
vkládá 
nový § 
50b odst. 
1 písm. a) 
bod 2 a 
odst. 4 
ZSPOD. 
 

SMOČR  „2. šlo-li o pěstounskou péči zprostředkovanou podle tohoto 
zákona nebo o nařízenou ústavní výchovu podle občanského 
zákoníku, po dobu alespoň 18 měsíců, které bezprostředně 
předcházely dni nabytí její zletilosti nebo dni nabytí její plné 
svéprávnosti,  
b) je nezaopatřeným dítětem podle zákona o státní sociální 
podpoře,  
c) nebyla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody, který dosud nebyl zahlazen, a 
a) má zpracován individuální plán mladého dospělého podle § 

50c.“ 
V textu je stanovena osmnáctiměsíční lhůta trvání zprostředkované 
pěstounské péče či trvání ústavní výchovy. Tato lhůta je z našeho 
pohledu opět velmi dlouhá. V mnoha případech je zejména 
v situacích, které končí nařízením ústavní výchovy v předcházejícím 
období, využíváno jiných opatření, která mají za cíl setrvání 
nezletilého dítěte v původní rodině. Je tedy v rozporu se zájmem 
dítěte trvat na tom, aby pro nárok na zaopatřovací příspěvek trval 
výkon ústavní výchovy minimálně 18 měsíců. 
Navrhujeme upravit lhůtu trvání na max. 12 měsíců.  
 
V případě akceptace navrhujeme upravit lhůtu i v § 50b odst. 4. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
SMOČR: Rovněž děkujeme za akceptaci 

vypořádání. 

K čl. I 
bodu 79. 

SMOČR Nově vkládané ustanovení § 50c dle návrhu zákona zavádí institut 
individuálního plán mladého dospělého, který by měl být nově 

Neakceptováno, vysvětleno. 
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návrhu 
zákona, 
kterým se 
vkládá 
nový § 
50c  
 

zpracováván pro osoby, které odejdou z pěstounské péče či 
z ústavního zařízení, je jim 18 let a ještě studují. 
V praxi není možné, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
zpracovávaly individuální plán těchto osob, které se budou např. 
zdržovat v jiných městech a do místa trvalého bydliště jezdit nebudou. 
Jde o další zátěž pro pracovníky těchto úřadů se zodpovědností, že 
na základě tohoto plánu bude těmto osobám vyplácen zaopatřovací 
příspěvek Úřadem práce ČR.  
Nesouhlasíme s tímto návrhem, považujeme ho za nesystémový, 
protože za vypracování plánu je odpovědnost položena na obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností, ale o nároku na dávku rozhoduje 
Úřad práce ČR, přičemž zde není upravena ani forma spolupráce.  
Navrhujeme proto, aby tento plán zpracovávaly krajské pobočky 
Úřadu práce, pokud budou vyplácet zaopatřovací příspěvek a pokud 
má být v plánu stanoven rozsah spolupráce mladého dospělého se 
zaměstnancem Úřadu práce ČR.  

Tato připomínka je zásadní. 

Individuální plán mladého dospělého bude 

vypracovávat sociální pracovník – sociální 

kurátor obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností v součinnosti s oprávněnou osobou, 

osobou pečující, zařízením pro výkon ústavní 

výchovy, OSPOD a krajskou pobočkou Úřadu 

práce. Sociální pracovník – sociální kurátor 

OÚORP přistoupí k vypracování individuálního 

plánu vždy jen na žádost oprávněné osoby, 

nikoliv z moci úřední. Nárok na zaopatřovací 

příspěvek nebude nikdy zanikat na základě 

vyhodnocení sociálního pracovníka – sociálního 

kurátora, že mladý dospělý není v tíživé situace. 

V § 50c bude upřesněno, že sociální pracovník – 
sociální kurátor bude povinen nejméně jednou za 

6 měsíců vyhodnocovat potřebu aktualizace 

individuálního plánu, nebude však nutné ho však 

vždy automaticky aktualizovat. Důvodem pro 

případně odnětí zaopatřovacího příspěvku bude 

jen skutečnost, že oprávněná osoba opakovaně 

bez vážného důvodu nebo bez náležité omluvy 

poruší povinnost poskytnout sociálnímu 

pracovníkovi – sociálnímu kurátorovi součinnost 

při vyhodnocování potřeby aktualizace 

individuálního plánu- 
Návrh úpravy individuálního plánu mladého 

dospělého byl projednán a dohodnut s věcně 

příslušným odborem sociálních služeb a sociální 

práce MPSV, který tuto úpravu nevnímá jako 
zásah do úpravy zákona o sociálních službách, ale 

jako úpravu navazující na úpravu činnosti 

sociálního pracovníka – sociálního kurátora v 

tomto zákoně. 
 
ROZPOR 
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SMOČR: S ohledem na vysvětlení k námi 

uplatnění připomínce jsme opět bohužel nuceni 

sdělit, že se s vysvětlením neztotožňujeme. 

Předně nám není známa definice „mladého 

dospělého“, za druhé z vysvětlení plyne, že tento 

plán bude vypracováván vždy na žádost 

oprávněné osoby, tj. tedy mladého dospělého. Je 

pak otázkou, zda takto položený fakultativně 

využitelný institut má vůbec význam právně 

ukotvovat, neboť se pak jedná o ustanovení, jež 

v podstatě pouze kopíruje povinnosti sociálního 

pracovníka – kurátora. Na druhou stranu pokud 

by bylo zpracování tohoto plánu dáno povinně, 

musí být položeny i způsoby, jak „mladého 

dospělého“ v uvozovkách řečeno „donutit“ plán 

plnit a jaké budou za jeho neplnění postihy.  
 
Naopak, v případě vypracovávání tohoto plánu 

Úřadem práce se zde jasně rýsuje provazba na 

zákon o zaměstnanosti ve znění své novely a 

individuální akční plán s časovým 

harmonogramem.  
 
Aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

zpracovávaly individuální plán osob, které se 

budou zdržovat v jiných městech a do místa 

trvalého bydliště jezdit nebudou není v praxi 

možné, protože se jedná o klienty, kteří  podle 
současné praxe spadají do agendy sociálního 

kurátora pro dospělé, avšak je přestavitelné, 

že na základě individuálního plánu 

sestaveného jiným subjektem bude těmto 
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osobám vyplácen zaopatřovací příspěvek 

Úřadem práce ČR.  
 
Setrváváme z uvedených důvodů na naší 

připomínce a zůstáváme v rozporu.  
 

K čl. I 
bodu 82. 
návrhu, 
kterým se 
mění § 55 
odst. 5 
ZSPOD 
 

SMOČR  „V § 55 odst. 5 větě poslední se slova „, jakmile nabude svéprávnosti“ 
nahrazují slovy „starší dvanácti let“.“ 

V otázce nahlížení do spisu by mělo být specifikováno, že se 
nevztahuje na situace, kdy je vedena spisová dokumentace 
v souvislosti s opatrovnickým řízením, kdy orgán sociálně-právní 
ochrany dětí je pouze v roli kolizního opatrovníka, nikoliv ve 
veřejnoprávní roli dítěte (dítě není vyhodnoceno jako ohrožené).  

Navrhujeme ustanovení upravit na základě výše uvedeného. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Požadavek připomínkového místa je promítnut 

do návrhu doplnění § 55 odst. 6 písm. b). 

Probíhající soudní řízení, jehož účastníkem je 

dítě zastoupené tzv. kolizním opatrovníkem, 

bude důvodem pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí 

do spisové dokumentace. 
 
SMOČR: Akceptujeme vypořádání 

připomínky. 
 

K čl. I 
bodu 85. 
návrhu, 
kterým se 
vkládá 
nový § 58 
odst. 2 
ZSPOD 
 

SMOČR  „ V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Obcím s rozšířenou působností se ze státního rozpočtu 
poskytuje náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem 
sociálně-právní ochrany, s výjimkou nákladů na zřízení a provoz 
zařízení sociálně-právní ochrany.“. 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.“  
 

Navrhovaná novela mění způsob financování přenesené působnosti 
obcí na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle výše uvedeného 
znění. 

Dle důvodové zprávy k tomuto ustanovení účinností novely skončí 
praxe, kdy obce žádaly MPSV o dotaci na výkon sociálně-právní 
ochrany dětí a krytí nákladů obcí vzniklých v souvislosti s výkonem 

Neakceptováno, vysvětleno 
Ustanovení bude upraveno v souladu s dohodou 
s Ministerstvem vnitra. 
 
ROZPOR 
 
SMOČR: Zásadně nesouhlasíme s vypořádáním 

připomínky. 
 
Předně je třeba zdůraznit, že nám není známo, jak 

bude ustanovení upraveno v souladu s dohodou 
s Ministerstvem vnitra. Dovolujeme si zdvořile 

požádat o sdělení bližších informací.  
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sociálně-právní ochrany dětí namísto státu bude stejné jako u jiných 
agend vykonávaných v přenesené působnosti. Budou hrazeny 
vykázané personální náklady na zajištění agendy, tj. ne veškeré 
náklady obce spojené se zajištěním této agendy.  
Zdůrazňujeme, že tak patrně dojde k poklesu financí ze státního 
rozpočtu, které obcím refundují náklady spojené s výkonem této 
agendy namísto státu, kdy se model financování přiblíží k tomu,  jak 
je nyní obcím refundován výkon přenesené působnosti – tj. deficitně 
oproti skutečným nákladům obcí, které se zajištěním výkonu 
přenesené působnosti mají. Pokud je tato naše domněnka správná, 
považujeme to za značné ohrožení dosavadního systému sociálně-
právní ochrany dětí. 
Navrhujeme, aby bylo citované ustanovení a celý návrh zákona 
upraveny tak, že způsob financování bude krýt v plné výši náklady 
spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Pokud je domněnka, že stát chce ušetřit 

na  výkonu SPOD správná, považujeme to za 

značné ohrožení dosavadního systému 

sociálně-právní ochrany dětí. Přesto, že 

sociálně-právní ochrana dětí by měla být 

prioritou bez ohledu na politickou situaci,  je 
při současné  slušné ekonomické situaci tento 

postoj na pováženou. Zdůrazňujeme, že pokud 

dojde k poklesu financí ze státního rozpočtu, 

které obcím refundují náklady spojené s 

výkonem této agendy namísto státu by mohlo 

vést k ohrožení výkonu SPOD v celé republice, 

jelikož rozpočet ORP je stále zatěžován dalším 

přenášením nákladů ze strany státu. 

Navrhujeme, aby bylo citované ustanovení a 

celý návrh zákona upraveny tak, že způsob 

financování bude krýt v plné výši náklady 

spojené s výkonem sociálně-právní ochrany 
dětí. 
 
Předkladatel tuto naši připomínku ke změně, 

která ze všech v zákoně navrhovaných změn 

nejzásadněji ovlivní poměry obcí s rozšířenou 

působností, v podstatě vůbec nevypořádal, jen 

odkázal na blíže neurčitou dohodu s MV. 
Trváme na tom, že navrhovaná změna 

zásadně ohrožuje výkon sociálně-právní 

ochrany na obcích v podobě a rozsahu, jak je 

dnes poskytován. V případě přijetí změny 

v navrhované podobě by stát deklaroval, že 

veřejnoprávní ochrana práv dítěte je pro něj 

na rovinu s agendou řidičských průkazů, 

stavebních povolení apod.  
 
Za této situace jsme nuceni zdůraznit, že na 

uvedené připomínce jako zásadní trváme 
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 v plném rozsahu a zůstáváme tak v rozporu. 

K čl. I 
bodu 85. 
návrhu, 
kterým se 
vkládá 
nový § 64 
odst. 2 
ZSPOD 

 

SMOČR V souladu s § 42a navrhujeme ponechat dosavadní způsob úpravy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Na základě připomínky Ministerstva vnitra a 

ostatních přípomínkách míst bude upřesněno, že 

účastníky řízení o vydání souhlasu 

s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

jsou pouze dítě a osoba provozující zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. 
V zájmu zjednodušení a zrychlení správního 

řízení o žádosti o vydání souhlasu bude 

vyloučeno, aby jako tzv. vedlejší účastníci řízení 

mohly být posuzovány další potenciálně dotčené 

osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu. 
 
SMOČR: Dovolujeme si požádat o vysvětlení 

důvodu neakceptace této připomínky.  
 
Vymezením účastníků řízení přímo v zákoně 

předkladatel nevyřeší nepotřebnost novelizace 

namítanou v připomínce č. 4, jen bez ohledu 

na tam zmiňované naše argumenty trvá na 

svém návrhu.  
 
Trváme na naší připomínce v plném rozsahu a 

zůstáváme v rozporu. 
 

K čl. I 
bodu 103. 
návrhu, 
kterým se 
vkládá v § 
64 nový 
odst. 2 
ZSPOD 

SMOČR  „V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 „(2) Účastníky řízení o vydání souhlasu s poskytováním ochrany 

a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
jsou dítě a osoba provozující zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc.“. 

 Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.“ 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 V souladu s § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), bude o 

podaném odvolání proti rozhodnutí obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností o zamítnutí 

žádosti o vydání souhlasu s poskytováním 

ochrany a pomoci dítěti rozhodovat nadřízený 

krajský úřad. 
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 Z uvedeného ustanovení není zřejmé, kdo je odvolacím orgánem 
v případě řízení o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci 
dítěti v ZDVOP. 

Na základě výše uvedeného navrhujeme doplnit toto ustanovení o 
určení odvolacího orgánu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
ROZPOR 
 
SMOČR: S odkazem na výše uvedené 

připomínky uvádíme, že nesouhlasíme 

s vypořádáním připomínky a je ponechán 

rozpor. 

K § 47b 
odst. 5 po 
navrhovan
ých 
úpravách 
(ke změně 
navrhovan
é čl. I 
bodem 37. 
návrhu 
zákona) 
Nad 
rámec 
 

SMOČR „(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský 
úřad nebo pověřená osoba, pokud uzavřely dohodu o výkonu 
pěstounské péče, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
který vydal rozhodnutí podle odstavce 2, jsou povinny sledovat 
naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nebo rozhodnutí podle 
odstavce 1 nebo 2 prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou 
povinni minimálně jednou za 2 měsíce být v osobním styku s osobou 
pečující nebo osobou v evidenci a s dětmi svěřenými do její péče.“ 

 
Nad rámec změn uvedených v novele zákona navrhujeme následující 
znění: 
„Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad 
nebo pověřená osoba, pokud uzavřely dohodu o výkonu pěstounské 
péče, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal 
rozhodnutí podle odstavce 2, jsou povinny sledovat naplňování 
dohody o výkonu pěstounské péče nebo rozhodnutí podle odstavce 1 
nebo 2 prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou povinni 
minimálně jednou za 3 měsíce být v osobním styku s osobou pečující 
nebo osobou v evidenci a s dětmi svěřenými do její péče.“ 

 

Svůj návrh odůvodňujeme tím, že osobní kontakt s osobou pečující, 
osobou v evidenci a se svěřeným dítětem každé dva měsíce je velmi 

Neakceptováno 
Jde nad rámec návrhu. Obecně je naopak doba 2 

měsíců považována za příliš dlouhou. 

V minulosti obdobné úpravy obsahovaly 

frekvenci jednoměsíční 
 
SMOČR: Akceptujeme vypořádání 

připomínky. 
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časově a ekonomicky náročné a z hlediska sociální práce 
nadbytečné.  

V souladu s názory z praxe navrhujeme, aby návštěva v rodině 
proběhla jednou za tři měsíce. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

K § 61 
zákona o 
sociálně-
právní 
ochrany 
dětí nad 
rámec 
navrhova
né úpravy 
Nad 
rámec 
 

SMOČR Nad rámec novely zákona a na základě naši připomínky 
k ustanovení § 16b odst. 1 (tj.  čl. I bodu 6. návrhu, viz výše) 
navrhujeme zvážit určení místní příslušnosti orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí podle trvalého pobytu.  

Hlavním důvodem je skutečnost, že děti se mohou dlouhodobě 
s rodiči zdržovat mimo místo trvalého pobytu, proto místní příslušnost 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí by také měla mít vícevariantní 
řešení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
Úpravu změn místní příslušnosti obsahuje 

správní řád. V situacích bezprostředního 

ohrožení dítěte je místně příslušný obecní úřad 

nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

v jehož obvodu se dítě aktuálně nachází – viz § 

61 odst. 3 písm. a), § 61 odst. 4. V ostatních 

případech může OSPOD příslušný podle místa 

trvalého pobytu dítěte využít široce koncipované 

možnosti dožádání podle speciální úpravy § 62, 

případně podpůrně podle obecné úpravy § 13 

správního řádu. 
 
SMOČR: S ohledem ke skutečnosti, že se jedná o 

připomínku nad rámec návrhu zákona a bude 

nutno trvalý pobyt dítěte řešit i s ohledem na již 

uvedené připomínky, na této připomínce 

netrváme, avšak navrhujeme důkladné 

zvážení námi poukázaného problému a 

možností řešení. 
K materiál

u, bod 18 - 
§ 38 odst. 

1 zákona 

č. 

359/1999 
Sb. 

Zmocněnky

ně vlády pro 

lidská práva 

Předkládaný materiál navrhuje změnu z obligatorního zřízení komise 

pro sociálně-právní ochranu dětí starostou obce s rozšířenou 

působností na jeho fakultativní formu. Důvodová zpráva pak tuto 

změnu odůvodňuje nefunkčností těchto komisí v některých obcích či 
pouhým formálním zřízením komisí, ač se ve skutečnosti nescházejí.  
Toto odůvodnění nepovažujeme za dostatečné. Naopak považujeme 

komisi za velmi významný článek v koordinaci ochrany práv dětí 

Vysvětleno. 
 
Krajské úřady jako nadřízené kontrolní a 

metodické orgány na základě poznatků z praxe 
většinově souhlasí s tím, aby komise pro 

sociálně-právní ochranu dětí byly na úrovni obcí 

s rozšířenou působností zřizovány pouze 

fakultativně. Jedná se o kompromisní variantu 
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 na místní úrovni, který by měl být podporován a prosazován. Namísto 

navrhovaného řešení tak požadujeme navržení úpravy, která 

zajistí funkčnost komisí napříč Českou republikou. Za vhodné 

bychom například považovali stanovit, jak často se bude komise 

scházet a jaké výstupy musí prokazovat, kupříkladu podání zprávy o 

situaci ohrožených dětí v obci s rozšířenou působností jednou ročně 

apod.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

vzhledem k tomu, že nemalá část krajských úřadů 

se v rámci konzultací přikláněla k úplnému 

vypuštění úpravy komise a např. MHMP na 
tomto návrhu nadále trvá. 
Kvalitní a smysluplné fungování komise pro 

sociálně-právní ochranu dětí nezaručí ani 

zakotvení minimální intervalu zasedání komise, 

ani doplnění či upřesnění působnosti komise – viz 
již platná úprava sociálně preventivních 
programů na ochranu týraných, zneužívaných a 

zanedbávaných dětí. Do značné míry totiž záleží 

na personálním složení komise a na 

kompetentnosti a iniciativě jejích členů. Pokud 

by se komise formálně sešla jen proto, aby učinila 

zadost požadavkům zákona, a do zprávy o situaci 

ohrožených dětí jen přebrala podklady od 

OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, pak by taková „práce“ komise beztak 

neměla reálný přínos. 
 
Děkujeme za vysvětlení, souhlasíme tak 

s ponecháním fakultativní možnosti zřízení 

komise. Prosíme však o dovysvětlení, jak je ze 

strany MPSV či jinak zajištěna kontrola a 

metodické vedení SPOD na úrovni krajů 

v případě, že komise nefunguje kvalitně a 

smysluplně. 
K ustanov
ení § 39 

zákona č. 

359/1999 
Sb. - Ke 
službám 

pro děti 

ohrožené 

 1. K ustanovení § 39 zákona č. 359/1999 Sb. - Ke službám pro 

děti ohrožené násilím v rodině 
 
Do ustanovení § 39 navrhujeme doplnit zařízení odborné péče pro 

děti ohrožené násilím v rodině.  
Ač totiž tato specializovaná centra v českém systému existují, nemají 

zatím své místo v zákoně, a tedy nemají přístup k dalším zárukám (viz 

např. připomínka č. 5 o nárokovém státní příspěvku), stejně tak jako 

Vysvětleno. 
MPSV se nebrání v budoucnu upravit 
legislativně službu či zařízení pro děti 

ohrožené násilím v rodině, nicméně není 

vhodné ji ukotvit nyní v rámci předkládané 

novelizace zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí. 
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násilím v 

rodině 
 

jejich klienti. Současně by tak bylo vhodné stanovit zvláštní standardy 

kvality pro tato zařízení, nejspíše formou vyhlášky ministerstva, 

vyžadující mimo jiné sledování dopadů poskytované služby. Takové 

standardy jsou mimo jiné i čtvrtým úkolem opatření č. 10 Akčního 

plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 

2019 – 2022, jehož gestorem je právě MPSV ve spolupráci s ÚV ČR.  
V této souvislosti se lze mimo jiné inspirovat systémem center 

Barnahus pro děti týrané, zanedbávané či sexuálně zneužívané,6 která 

již byla zřízena ve 28 státech Evropy.7 Síť center Barnahus má mimo 

jiné vypracované i již zmíněné standardy kvality, které lze samozřejmě 

taktéž využít.8 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Z návrhu není zřejmé, co má být obsahem 

činnosti zařízení, jakou formou mají být 

služby poskytovány (zda formou pobytovou, 

ambulantní či terénní). Rovněž je třeba 

nastavit standardy kvality takové služby 

(zařízení). Není zřejmé, jaké by zavedení 

takového zařízení odborné péče pro děti 

ohrožené násilím v rodině mělo nároky na 

veřejné rozpočty. 
 
Bez vyjasnění těchto otázek nelze tedy 

připomínku akceptovat. 
 
MPSV proto navrhuje separátní jednání 

v této věci, případně necháváme k uvážení 

účast KVOP, MF, MV.  
 
ZLP: Děkujeme za vysvětlení a nabídku 

separátního jednání rádi přijímáme 

včetně účasti navrhovaných dotčených 

orgánů. Navrhujeme dále přizvání 

zástupců relevantních neziskových 

organizací. 
 

 
6 Základní informace o centrech Barnahus lze nalézt na: https://childhub.org/en/promising-child-protection-practices/what-barnahus-and-how-it-works.  
7 https://www.childrenatrisk.eu/promise/eubarnahus/.  
8 https://www.childrenatrisk.eu/promise/standards/.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)

https://childhub.org/en/promising-child-protection-practices/what-barnahus-and-how-it-works
https://www.childrenatrisk.eu/promise/eubarnahus/
https://www.childrenatrisk.eu/promise/standards/


 

291 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

Ke 
službám 

pro děti 

ohrožené 

násilím v 

rodině 
 

Zmocněnky

ně vlády pro 

lidská práva 

V návaznosti na druhou připomínku a za účelem udržitelného 

financování služeb pro děti ohrožené násilím v rodině v neposlední 

řadě požadujeme zákonné zakotvení nárokového státního příspěvku 

pro zařízení odborné péče pro děti ohrožené násilím v rodině, který by 

byl vyplácen paušální částkou na základě skutečně vyčerpaných hodin 

odborné práce vykonané například na základě závazného stanoviska 
OSPOD (srov. předchozí připomínka). Státní příspěvek by mohl být 

kupříkladu vyplácen krajským úřadem zpětně na základě žádosti 

zřizovatele zařízení odborné péče o děti ohrožené násilím v rodině, 

obdobně jako je vyplácen státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno, viz výše 
 
ZLP: Přijímáme, viz výše. 

K ustanov
ení § 42ab 

odst. 4 
zákona č. 

359/1999 
Sb. 
 

Zmocněnky

ně vlády pro 

lidská práva 

Vítáme stanovení základních standardů pro ZDVOP. Vzhledem 

k požadavku deinstitucionalizace péče o ohrožené děti a péči o ně 

v rodinném prostředí však požadujeme snížení maximálního počtu dětí 

ve ZDVOP na ideálně 8, maximálně 12 dětí se zachováním výjimky 

v případě ubytování sourozenců.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno částečně, bude upraveno 

v konzultaci s příslušnými připomínkovými 

místy.  
MPSV věcně souhlasí s návrhem na snižení 

maximální přípustné kapacity zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc na 12 dětí. 

S ohledem na ochranu právní jistoty a dobré víry 

provozovatelů již existujících zařízení, stejně 

jako dětí v nich umístěných, by však tato zásadní 

snížení nejvýše přípustné kapacity bylo možné 

vztáhnout pouze na zařízení, která budou nově 

zřizována po nabytí účinnosti novely. 
 
ZLP: Přijímáme částečnou akceptaci vztažení 

maximálního počtu 12 dětí na zařízení 

ZDVOP od účinnosti novely. 
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Rozporováno MF, které požaduje pro nově 

cznikající ZDVOP nejvýšše 20 dětí. 
K ustanov
ení § 42c 

odst. 5 
zákona č. 

359/1999 
Sb. 
 

Zmocněnky

ně vlády pro 

lidská práva 

Stanovení úhrady za péči pro oboustranně osiřelé dítě považujeme 

samo o sobě za neetické. Nastavení maximální výše úhrady na 75% 

jeho sirotčího důchodu pak za excesivní.  
Požadujeme proto stanovení osvobození od úhrady za poskytované 

služby.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
V souladu s aktuální platnou legislativou.  
Podle § 42b odst. 1 písm. c) v platném znění 

„povinnost hradit příspěvek na úhradu pobytu a 

péče má příjemce sirotčího důchodu oboustranně 

osiřelého dítěte“, přičemž podle § 42e v platném 

znění „výše příspěvku ze sirotčího důchodu 
oboustranně osiřelého dítěte činí za kalendářní 

měsíc částku stanovenou v § 42c odst. 1 podle 

věku dítěte“. Návrhem se naopak zavádí povinný 

zůstatek, kdy nemůže dojít k tomu, že by na 

úhradu byl použit celý důchod. Úprava vychází 

rovněž s ohledem na ust. § 73 odst. 3 zákona o 

soc. službách, podle něhož ve vyjmenovaných 

druzích pobytochých služeb „po úhradě za 

ubytování a stravu … musí osobě zůstat alespoň 

25 % / 15% jejího příjmu. Právě s ohledem na 
okolnosti, z nichž vychází i připomínkové místo, 

je v návrhu volen vyšší rozsah povinného 

zůstatku. 
 
ZLP: Děkujeme za vysvětlení. Přesto však 

trváme na přehodnocení tohoto postoje a 

navrhujeme snížení maximální úhrady 

alespoň na 50%. 
 
MPSV: oboustraně osiřelé děti budou od 

placení úhrady plně osvobozeny. 
K ustanov
ení § 42g 

odst. 3, § 

47d odst. 
2 písm. a), 

Zmocněnky

ně vlády pro 

lidská práva 

Zvýšení příspěvku na péči o cca třetinu ZDVOP, tedy pobytové službě, 

a žádné či jen minimální zvýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte, při 

převzetí dítěte, na výkon pěstounské péče či odměny pěstouna 

odporuje mezinárodním závazkům požadujícím deinstitucionalizaci 
péče o ohrožené děti. Tento požadavek jinými slovy znamená podporu 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
MPSV věcně souhlasí s návrhem na zvýšení 

částky státního příspěvku na výkon pěstounské 

péče, na základě připomínek navrhujeme 
navýšení na 60 tis. ročně - doplněno. 
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§ 47f odst. 
2, § 47j 
odst. 1 a §  

47l odst. 2 
zákona č. 

359/1999 
Sb. 
 

rodinných forem péče, a naopak vyloučení podpory pobytových forem. 

V této souvislosti je také zdůrazňováno, že rodinná forma péče o děti 

je nejen vždy pro děti vhodnější, ale zároveň je i méně finančně 

náročná než péče ústavní.   
 
Kromě nezvýšení ostatních příspěvků bychom také rádi poukázali 

na současné nepřiměřené odstupňování odměny pěstouna mezi 

příspěvkem na péči o jedno, dvě a tři děti (tj. 12 000 Kč, 18 000 Kč a 
30 000 Kč). K postupnému narůstání odměny za každé dítě v péči by 

bylo vhodné odměnu za péči o dvě děti nastavit například na 22 000 
Kč.  
 
Je dále dlouho diskutováno, že příspěvek 48 000 Kč ročně na výkon 

pěstounské péče pro jednu rodinu nemůže pokrýt všechny služby, které 

jsou po poskytovatelích služeb požadovány. Tento příspěvek nebyl od 

roku 2013 valorizován, ač se nejen mzdy, ale i všechny ostatní náklady 

zvyšují. Jen mzdy sociálních pracovníků každoročním nařízením vlády 

stouply o 50%.  
 
Požadujeme proto přehodnocení zvýšení příspěvků na různé 

formy péče o ohrožené děti. Zejména požadujeme preferenci 

zvýšení příspěvků na péči v rodinném prostředí a její podporu a 

pravidelnou valorizaci výše těchto příspěvků.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
MPSV se ztotožňuje s tím, že náhradní rodinnou 

péči je třeba podporovat po všech stránkách 

prioritně před péčí ústavní. Nicméně je třeba 

zohlednit skutečnost, že dávky pěstounské péče 

byly valorizovány s účinností od 1. 1. 2018, a to 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte cca o 10% a 

odměna pěstouna o 50%, s výjimkou odměny 

náležející osobám v evidenci.  
 
 
V předloženém materiálu se navrhuje zvýšení 

odměny pěstouna při péči o dítě závislé na 

pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I a při péči o 

další dítě nebo děti závislé na pomoci ve stupni 

III a IV. 
 
I s ohledem na ostatní připomínky jiných 

připomínkových míst navrhujeme doplnění 

navýšení odměny pěstouna při péči o 2 děti na 

22 000 Kč měsíčně. 
 
Zároveň zůstává nedotčeno zmocňovací 

ustanovení v § 58b odst. 1, které zmocňuje 

vládu rozhodnout o navýšení dávek 

pěstounské péče nařízením vlády při nárůstu 

souhrnného indexu spotřebitelských cen za 

domácnost alespoň o 5%. Za účelem průběžné 

valorizace dávek pěstounské péče tudíž není 

nutné novelizovat zákonnou úpravu. 
 
Předložený návrh na změny v zákonné úpravě 

dávek pěstounské péče je odůvodněn zejména 

potřebou změnit stávající mechanismus 
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odměňování osob vykonávajících pěstounskou 

péči na přechodnou dobu a namísto fixní odměny 

pro tyto osoby zakotvit úpravu odměny 

reflektující počet a zdravotní stav dětí, o které 

pěstouni na přechodnou dobu pečují. Tuto změnu 

přitom nelze provést bez novelizace zákona. 
 
 S ohledem na uváděné mezinárodní závazky 

navrhujeme rovněž výslovné zakotvení možnosti 

poskytovat pobytové služby ve zdravotnických 

zařízeních-dětských domovech pro děti do 3 let- 
pouze dětem, u kterých zdravotní stav vyžaduje 

poskytování zdravotní péče ve formě lůžkové 

péče a které nemohou vyrůstat v rodinném 

prostředí (v § 43 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách). 
 
ZLP: Děkujeme za částečnou akceptaci 

připomínek, s navrhovanými navýšeními 

souhlasíme.  
 
Co se však týče posledního odstavce, ač obecně 

kroku rozumíme a považujeme jej za krok 

alespoň správným směrem, musíme částečně 

nesouhlasit. Rádi bychom zdůraznili, že Úmluva 

o právech dítěte a Úmluva o právech osob se 

zdravotním postižením požadují zajištění 

možnosti pro dítě vyrůstat v rodinném prostředí. 

Nelze si totiž představit dítě, které by nemohlo 
vyrůstat v rodinném prostředí, ač by tam 

vyrůstalo se zdravotnickým vybavením. U dětí se 

zdravotním postižením by se jednalo o 

diskriminaci. Formulace „a které nemohou 

vyrůstat v rodinném prostředí“, přestože je již 

nyní obsahem zákona, tak musí být považována 
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za rozpornou s mezinárodními závazky, kterými 

je ČR vázána.  
Dále bychom rádi zopakovali dlouhodobá 

upozornění, že dětské domovy pro děti do tří let 

jako ústavní zařízení pro nejmenší děti nemají 

v systému péče o ohrožené děti opodstatnění. 

Děti do tří let, které nemohou vyrůstat ve vlastní 

rodině, by měly být umístěny buď do náhradní 

rodiny, či v případě vážných zdravotních potíží 

do nemocnice.  
Aniž bychom snižovali kvalitu práce dětských 

sester v dětských domovech pro děti do tří let 

věku, vzhledem k jejich vzdělání a vybavení 

dětských domovů pro děti do tří let věku v těchto 

domovech nemůže být poskytována 

plnohodnotná zdravotní péče jako v nemocnici. 
Péči poskytovanou v DD pro děti do tří let věku 

by tak mělo být možno poskytovat i v domácím 

prostředí. Snahy MPSV by proto měly směřovat 

k motivaci k převzetí dítěte do péče v domácím 

prostředí náhradní rodinou, příp. i stávajícími 

dětskými sestrami. K tomu je nutná odpovídající 

odměna s dostatečným materiálním zajištěním, 

nutnou podporou a školením. 
Dle našeho názoru by tak mělo být řešením ze 

strany MPSV navýšení příspěvku na péči o děti 

vyššího stupně závislosti, ač několikanásobně, 

zajištění doplňkové podpory a případně i 

organizace osvětové kampaně o důležitosti 

pěstounské péče o děti se zdravotním postižením. 

I tak lze totiž předpokládat, že náklady na dítě 

nebudou přesahovat náklady na dítě v 

dosavadních dětských domovech pro děti do tří 

let věku.  
Navrhujeme proto úpravu zvýrazněné části 

např. formulací „a které nemohou vyrůstat v 
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domácím prostředí“, příp. včetně stanovení 

minimálního stupně závislosti. Zároveň 

navrhujeme přehodnocení dalšího navýšení 

příspěvků na pěči o děti vyšších stupňů 

závislosti.  
V případě nastavení vyšších standardů kvality 

dětských domovů pro děti do tří let co do 

zdravotnické péče ze strany Ministerstva 

zdravotnictví, a naopak nižšího maximálního 

počtu umístěných dětí v jednom zařízení, lze 

dále případně uvažovat o úpravě formulace 
např. na „akutní zdravotní péče“ či „zdravotní 

péče, která nemůže být poskytována mimo 

zdravotnické zařízení“ či jiné formulace, která 

nebude poskytovat prostor pro umisťování 

dětí, o které lze za splnění nezbytných 

podmínek pečovat v domácím prostředí. 
 

Nad 
rámec 

UMPOD 1. Adaptace na unijní legislativu 
 
 
Problém: 
 
V současné době reflektuje § 35 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen „ZSPOD“), 
výkon kompetencí Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí jako 
tzv. přijímajícího a odesílajícího, resp. jako ústředního orgánu v § 35 
odst. 2 písm. a) ZSPOD. 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vykonává funkci tzv. 
ústředního orgánu specificky také podle předpisů sekundárního práva 
Evropské unie, což je nyní reflektováno poněkud nadbytečně v § 35 
odst. 2 v písm. k) a l) ZSPOD: 
• v § 35 odst. 2 písm. písm. k) ZSPOD se nyní stanoví, že úřad 

„spolupracuje ve věcech rodičovské odpovědnosti podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie“ a v poznámce pod čarou 
č. 34c) se odkazuje na čl. 53 až 58 nařízení Rady č. 2201/2003 

Akceptováno jinak 
 
Pouze dodáváme, že § 35 odst.2 písm b) 

jsme akceptovali připomínku MSpr, že  bude 
znít uv den ustanovení "vykonává funkci 

opatrovníka v řízeních se vztahem k cizině". 
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o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 
manželských a věcech rodičovské zodpovědnosti, 

• v § 35 odst. 2 písm. l) ZSPOD se nyní stanoví, že úřad „plní 
úkoly ústředního orgánu podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie“ a v poznámce pod čarou č. 58) se odkazuje na 
nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o 
příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a 
o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. 

Vzhledem k tomu, že úkoly ústředního orgánu podle mezinárodních 
smluv i unijních předpisů jsou typově obdobné, jeví se úprava v § 35 
odst. 2 písm. k) a l) nadbytečná, nadto typově stejná činnost je v písm. 
k) popsána odlišně od písm. l). Proto se jeví vhodné situaci vyřešit tím, 
že by se role Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí jako 
ústředního orgánu podle unijních předpisů doplnila do § 35 odst. 2 
písm. a) ZSPOD a stávající písm. k) a l) by byla vypuštěna. 
V mezidobí bylo současně přijato nařízení Rady (EU) č. 2019/1111 ze 
dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve 
věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o 
mezinárodních únosech dětí, které je již nyní platné, v plném rozsahu 
se použije od 1. 8. 2022 a nahradí dosavadní (a výše zmíněné) 
nařízení Rady (ES) č. 2201/2003. Do doby úplné použitelnosti 
nařízení č. 2019/1111 nelze předpokládat reálně další novelu ZSPOD 
(alespoň ne na základě vládního návrhu), proto se jeví vhodné upravit 
relevantní poznámkový aparát už nyní. Ačkoliv poznámky pod čarou 
nemají normativní charakter, bylo by vhodné doplnit do poznámky pod 
čarou jak odkaz na dosud platné a použitelné nařízení č. 2201/2003, 
tak na nové nařízení č. 2019/1111. 
 
 
Návrh řešení: 
 
V 35 odst. 2 písm. a) ZSPOD doplnit za slova „funkci ústředního 
orgánu“ slova „podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie,“ a za tento text vložit poznámku pod čarou, která by 
obsahovala odkaz na relevantní unijní nařízení [zřejmě dosavadní 
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poznámka 58)]. Dále by byla vypuštěna písm. k) a l) a stávající 
písm. m) by bylo označeno jako písm. k). 
Text § 35 odst. 2 písm. a) ZSPOD by tak zněl:  
„a) vykonává funkci přijímacího a odesílajícího orgánu a funkci 
ústředního orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie,58) při provádění mezinárodních smluv a pro účely prohlášení o 
vzájemnosti podle zvláštního právního předpisu33) a plní další 
povinnosti vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv 
týkajících se sociálně-právní ochrany dítěte34),“. 
Poznámka 58) by pak zněla: „Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o 
soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 
manželských a věcech rodičovské zodpovědnosti, nařízení Rady (ES) 
č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 
rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností a 
nařízení Rady (EU) č. 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o 
příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a 
ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí.“ 

Nad 
rámec 

UMPOD 1. Možnost pobytu dítěte mimo péči pěstouna na 
přechodnou dobu 

Problém: 
Ustanovení § 30 ZSPOD dává možnost řediteli ústavního zařízení za 

určitých podmínek povolit dítěti, které je v ústavním zařízení 

umístěno, pobyt u jiných fyzických osob, např. rodičů, jiných 

příbuzných či budoucích osvojitelů. V případě zprostředkování 

mezinárodního osvojení bývá této možnosti využíváno v době 

seznámení dítěte s vytipovanými žadateli o osvojení, kdy si dítě takto 

může zvyknout na žadatele a postupně tak s nimi navazovat užší 

vztah. V praxi žadatelé přijíždějí do ústavního zařízení a následně s 

dítětem tráví každým dnem více a více času. Zpravidla po uplynutí 

jednoho až dvou týdnů zůstává dítě v celodenní péči žadatelů, a to na 

základě povolení ředitele ústavního zařízení s předchozím souhlasem 

příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Neakceptováno. 
 
Navrhované pravidlo bychom nestanovovali, 

s ohledem na to, že není ani obecně, resp. pro 

naše české zájemce. 
 
U dítěte, které je umístěno v ústavním 

zařízení, rozhoduje o pobytu dítěte mimo 

zařízení (tedy povolení pobytu mimo 

zařízení) ředitele tohoto zařízení – OSPOD 
k tomu dává jen souhlas. U PPPD je to 

mnohem funkčnější, když není třeba 

vyžadovat souhlasu OSPOD – sami pěstouni 

(zde na místě ředitele zařízení) rozhodují zda 

a komu dítě dočasně  předají, oni mají za dítě 

právní odpovědnost. Samozřejmě ideálně vše 

koordinuje příslušný OSPOD- tedy pokud 
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V posledních letech se lze stále častěji setkat s tím, že osvojení do 

zahraničí je zprostředkováno dítěti, které je umístěno v pěstounské 

péči na přechodnou dobu. Zákon nicméně neumožňuje postupovat při 

legitimizaci pobytu dítěte u žadatelů o osvojení stejně jako v případě, 

kdy je dítě umístěno v ústavním zařízení.  
Doba, kterou žadatelé tráví v České republice s dítětem od podání 

svého návrhu na předání dítěte do jejich péče před osvojením až do 

pravomocného usnesení soudu, kterým je dítě do jejich péče předáno 

(v praxi je tato doba 6 až 8 týdnů), by měla sloužit k tomu, aby s nimi 
dítě postupně navázalo blízký vztah, a bylo tak schopno s nimi bez 
problémů odcestovat do zahraničí. K takovému navázání však může 

dost těžko dojít, pokud nebude dítě v celodenní péči žadatelů. 

V takové situace se totiž dítě vztahuje k pěstounům jako k primárním 

pečovatelům a jeho přechod do nové rodiny to výrazně komplikuje. 
 
Návrh řešení: 
 
Zákonné pravidlo, které umožní místně příslušnému orgánu 

sociálně-právní dětí udělit povolení pro pobyt dítěte mimo 

pěstounskou rodinu. 

tento souhlasí s osvojením prověřených 

zájemců ze zahraničí, tak by měl být vytvářen 

plán přechodu dítěte do další péče a zde je 

třeba domluvit postupné zvykání dítěte na 

zájemce, kteří podali návrh na péči před 

osvojením u soudu.  
 
 

Nad 
rámec 

UMPOD 3. Vyřazení dítěte z evidence Úřadu pro mezinárodněprávní 
ochranu dětí 
Problém: 
Ustanovení § 25 odst. 4 písm. a) ZSPOD stanoví, že Úřad pro 
mezinárodněprávní ochranu dětí vyřadí z evidence dítě, pokud došlo 
ke zprostředkování osvojení, a to ke dni rozhodnutí o osvojení. 
Pravomocné rozhodnutí o osvojení je tedy jediným důvodem pro 
vyřazení dítěte z evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu 
dětí. Z právní úpravy tak není jasné, jak by měl Úřad pro 
mezinárodněprávní ochranu dětí pracovat se spisem dítěte, kterému 
byla zprostředkována např. dlouhodobá pěstounská péče v rámci 
České republiky. 

Akceptováno.  
 
 
Zároveň je třeba zakotvit povinnost KÚ o 

zprostředkování NRP dítěti UMPOD informovat. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

300 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
 

Ve vztahu ke krajským úřadům, které vedou spisy dětí pro 
zprostředkování náhradní rodinné péče v rámci České republiky, 
ZSPOD v § 24c odst. 1 písm. a) umožňuje vyřadit spis dítěte hned 
z několika důvodů – na základě rozhodnutí o osvojení nebo o svěření 
dítěte do pěstounské péče, případně zjistí-li závažné důvody, pro 
které nelze dítěti zprostředkovat osvojení nebo pěstounskou péči. 
Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že zákon neřeší situaci, kdy krajský 
úřad zprostředkuje dítěti pěstounskou péči v České republice v době, 
kdy je spis již zpřístupněn Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
pro zprostředkování osvojení do ciziny. Pokud krajský úřad 
zprostředkuje pěstounskou péči dítěti v České republice, Úřad pro 
mezinárodněprávní ochranu dětí spis takového dítěte stále vede ve 
svojí evidenci, neboť mu zákon neumožňuje jej vyřadit. Otázkou 
zůstává, jakým způsobem by měl UMPOD s tímto spisem dále 
pracovat, zda je třeba jej v nějakých intervalech aktualizovat a 
zjišťovat, zda pěstounská péče nebyla dítěti z jakéhokoli důvodu 
ukončena, a není tedy opět namístě hledat náhradní rodinu v cizině. 
Návrh řešení: 
 
Legislativně zakotvit pro Úřad pro mezinárodněprávní ochranu 
dětí stejné důvody pro vyřazení spisu dítěte z evidence, jako jsou 
stanoveny krajským úřadům (tj. rozhodnutí o osvojení nebo 
svěření dítěte do pěstounské péče, případně zjistí-li závažné 
důvody, pro které nelze dítěti zprostředkovat osvojení do 
zahraničí). 

 
§ 16a 

odst. 3 
 

SMSČR 

Vše 

vypořádáno 

V § 16a se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává na žádost 

krajské pobočky Úřadu práce závazné stanovisko, v němž uvede, zda 
návrh osoby uvedené v § 4a písm. c) bod 2 na svěření dítěte do 

pěstounské nebo předpěstounské péče nebo na její jmenování 

poručníkem dítěte je nebo není zjevně bezúčelný, zda tato osoba o 
dítě osobně pečuje a počáteční datum osobní péče o dítě.“. 
 

Akceptováno 
V úpravě § 16a bude doplněn výčet situací, kdy 

je třeba návrh na svěření dítěte do pěstounské, 

předpěstounské nebo poručnické péče považovat 

za zjevně bezúčelný. 
Počáteční datum převzetí dítěte do osobní péče 

bude dokládat samotný žadatel k žádosti o dávku 

pěstounské péče formou čestného prohlášení. 
.       Konkrétně budou v § 16a doplněny odstavce 4 a 

5 v následujícím znění. 
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Žádáme o vysvětlení formulace pojmu – „zjevně bezúčelný“ – která 

není dostatečně definována. 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

„(4) Pro účely tohoto zákona se návrh osoby 

uvedené v § 4a písm. c) bodu 2 na svěření dítěte 

do pěstounské nebo předpěstounské péče nebo na 

její jmenování poručníkem dítěte považuje za 

zjevně bezúčelný, zejména pokud 

a)      je podán, ačkoli o dítě může osobně 

pečovat některý z rodičů nebo poručník, 

b)      o péči o dítě bylo rozhodnuto a nedošlo 

k podstatné změně poměrů, 

c)      pokud byl návrh podán s nepoctivým 

úmyslem, 

d)      návrh podá osoba, která dítě protiprávně 

zadržuje, 

e)      je podání návrhu zjevným zneužitím 

práva. 

(5)   Pro účely tohoto zákona počáteční datum 

osobní péče o dítě dokládá čestným 

prohlášením osoba, která podala návrh na 

svěření dítěte do pěstounské péče nebo 

předpěstounské péče nebo návrh na 

jmenování poručníkem dítěte a která o toto 

dítě osobně pečuje. Čestné prohlášení se 

podává na předepsaném tiskopise. V čestném 

prohlášení se uvádí 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte a 

jeho rodné číslo, 

b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné 

číslo osoby, která podala návrh na svěření 
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dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské 

péče nebo návrh na jmenování poručníkem 

dítěte a která o toto dítě osobně pečuje,  

c) počáteční datum osobní péče o dítě.“. 

 
x.   V § 47w se na konci písmene e) tečka nahrazuje 

čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 
        
       „f) čestné prohlášení podle § 16a odst. 5.“. 

  
§ 16b  
 

SMSČR Ustanovení § 16b představuje pro obecní úřady ORP zbytečnou 

administrativní zátěž, kdy s provazbou na § 64 je jasné, že nebude 

možné toto ustanovení dodržet, stejně jako stanovenou lhůtu 8 dní. 

Z našeho pohledu dosavadní forma stanoviska k důvodu pobytu je 
mnohem flexibilnější a funkčnější, neboť se nemusí zahajovat správní 

řízení. Dále se domníváme, že není účelné, aby OSPOD vydával 

rozhodnutí vůči jinému subjektu a k závazkům ze smlouvy, kterou 

nezpracovává ani není jednou ze smluvních stran. Jedná se o 

komplikované a nepružné řešení, které ve skutečnosti přenáší na 

OSPOD další povinnosti. Z těchto důvodů doporučujeme celý  
§ 16b zrušit a ponechat stávající funkční formu stanoviska.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
V důsledku uzavření smlouvy o poskytování 

ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc dochází 

k významnému zásahu do vzájemného práva 

dítěte a rodičů na rodičovskou výchovu a péči 

podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a 

svobod, které je jedním z předních hledisek 

poskytování sociálně-právní ochrany v souladu s 
§ 5 zákona č. 359/1999 Sb. 
 
Založením pravomoci obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností rozhodovat ve věci 

vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě smlouvy bude 

jednoznačně posílena právní jistota jak 

samotných dětí a jejich rodičů, tak i osob 

provozujících zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Zároveň nedojde k navýšení 

administrativní zátěže obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, neboť tyto jsou již na 

základě platné zákonné úpravy povinny vydávat 

ve lhůtě do 8 dnů vyjádření k důvodnosti 

umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě dohody. 
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Bude vypuštěno ustanovení § 64 odst. 6 o 

vyloučení odkladného účinku odvolání proti 

rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností ve věci žádosti o vydání souhlasu 

s poskytováním ochrany a pomoc v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. V ustanovení § 

42a bude zánik závazky ze smlouvy o 

poskytování ochrany a pomoci navázán na nabytí 

právní moci rozhodnutí obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností o zamítnutí žádosti o 

vydání souhlasu, nikoliv na oznámení tohoto 

rozhodnutí osobě provozující ZDVOP. Pokud 
tedy dítě nebo provozovatel ZDVOP nebudou 

souhlasit s rozhodnutím obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a podají proti němu 

odvolání, ZDVOP bude moci poskytovat ochranu 

a pomoc dítěti na základě smlouvy až do 

pravomocného rozhodnutí. 
 
Rozdíl mezi vedením správního řízení o vydání 

souhlasu a vedením řízení o vydání vyjádření 

přitom není s ohledem na podmínky vydávání 

vyjádření podle § 154 až § 158 správního řádu 

nijak zásadní. Účastníky řízení o vydání souhlasu 

jsou pouze dítě a provozovatel zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Pokud smlouvu o 

poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc uzavře samo dítě 

bez zastoupení, je nutno na takové dítě nahlížet 

tak, že je rovněž procesně způsobilé pro podání 

žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování 

v řízení o vydání souhlasu před obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, a to s ohledem na 
provázanost hmotněprávní úpravy svéprávnosti a 

procesní způsobilosti účastníka řízení podle § 29 

odst. 1 správního řádu. Naopak v případě, že 

smlouvu o poskytování ochrany a pomoci 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM8JL8IB)



 

304 
 

uzavřenou v zastoupení dítěte rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito 

osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o 

vydání souhlasu v souladu s § 32 odst. 1 

správního řádu. Jelikož rodiče nebudou 

samostatnými účastníky správního řízení, nehrozí 

mezi nimi a dítětem střet zájmů, pro který by 

nemohli dítě v řízení zastoupit podle § 892 odst. 

3 o.z. a § 29 odst. 2 písm. a) správního řádu. 

V řízení o vydání souhlasu tak zásadně nebude 

založen důvod pro jmenování tzv. kolizního 

opatrovníka dítěti. 
 

bod 23. – 
původní § 

42 odst. 2 
a odst. 6 
 

SMSČR Vyloučením OSPODu jako subjektu, který je oprávněný okamžitě 

umisťovat dítě do ZDVP v případě krize, kdy jsou takto řešeny akutní 

případy, v konečném důsledku znamená, že nebude možné dítěti 

okamžitě pomoci. Doporučujeme ponechat původní znění.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno, vysvětleno. 
Požadavek připomínkového místa je promítnut 

v ustanovení § 42a odst. 2. Na základě § 42a odst. 

2 bude obecní úřad obce s rozšířenou působností 

oprávněn uzavřít za dítě smlouvu o poskytování 

ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc právě v akutních, krizových 

situacích, kdy za dítě nemůže jednat, ani se o něj 

postarat ani jeden z rodičů nebo jiná osoba 

odpovědná za výchovu dítěte. 
Stávající úprava § 42 odst. 6 je nevyhovující, 

může kolidovat s čl. 32 odst. 4 Listiny základních 

práv a svobod a čl. 9 odst. 1 Úmluvy o právech 

dítěte, podle kterých lze dítě odejmout z péče 

rodičů proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu. 

Platné znění § 42 odst. 6 předpokládá udělení 

souhlasu rodičů nebo podání návrhu soudu až po 

umístění dítěte do péče ZDVOP na žádost 

OÚORP, což je z ústavněprávního hlediska 

značně problematické. 
 

§42ab 

odst. 3 a 
4, 6 

SMSČR Navržené omezení týkající se budov a počtu umístěných dětí bude 

představovat enormní snížení již v tuto chvíli nedostatečných kapacit 

Akceptováno 
 
Nebude se vztahovat na existující zařízení. 
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 ZDVOP, což kromě finančních dopadů bude mít vliv především na 

děti, které už v tuto chvíli není v některých krajích jednoduché umístit.  
  Rádi bychom uvedli, že stanovený počet dětí je paradoxně menší 

než v případě zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Pokud 

by bylo toto ustanovení aplikováno společně s ustanovením §42aa 

odst. 1 dojde k zásadnímu omezení provozu ZDVOP, bez adekvátní 

náhrady.  
 
Doporučujeme proto výše uvedená nová ustanovení zrušit a ponechat 

původní materiální  
a technické podmínky a také počty dětí.   
 
Tato připomínka je zásadní.  

Pro nově vzniklá zařízení od účinnosti novely 

bude uplatněno omezení kapacity na 12 dětí a 

omezení umístění v areálu školského a  

zdravotního zařízení.  

§ 42f 
 

SMSČR Nově obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodl o 

úhradě, na žádost poskytovatele nebo osoby povinné úhradou opětovně 

stanoví úhradu za stravu a za péči novým rozhodnutím. Výpočet 

úhrady odpovídá propočtům uvedeným v § 42c a § 42d, kdy pracovník 

OSPOD nemusí být znalý problematiky hmotné nouze a propočtů 

životního minima, normativních nákladů apod. Zatížit touto činností 

obecní úřady ORP je nesystémové a zbytečné. 
 
Doporučujeme výpočty úhrad ponechat v pravomoci zaměstnanců 

krajských poboček Úřadu práce, kteří budou dle návrhu § 50j 

vyplácet zaopatřovací příspěvek a znají výše uvedenou problematiku. 

Pokud by měly být povinností výpočtů zatíženi zaměstnanci OSPOD 

navrhujeme celé ustanovení § 42f vypustit.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Akceptováno jinak. 
Ředitel zařízení z důvodu systémové podjatosti 

jako zaměstnanec zařízení popř. statutární orgán 

nemůže vydávat exekučně vykonatelné tituly ve 

své vlastní záležitosti (ve věci příjmů zařízení). 

Návrh předpokládá primárně smluvní ujednání o 

úhradě ve všech případech, tedy i tehdy, kdy se 

dítě do zařízení umísťuje jinak než na základě 

smlouvy s osobou, která má současně úhradovou 

povinnost (typicky na základě rozhodnutí soudu). 

Úprava rozhodování o úhradě je navrhována 

pouze pro případy, kdy se strany o úhradě 
nedohodnou – pak je ovšem nemyslitelné, aby 

autoritativně o úhradě rozhodla jedna ze stran. 

V případě nedohody mezi zařízením a osobou 

povinnou hradit úhradu může o věci rozhodnout 

jen třetí – nezávislá strana. Založení rozhodovací 

pravomoci krajské pobočky Úřadu práce ČR 

v této věci se nejeví jako vhodné, neboť Úřad 

práce nerozhoduje ani o státním příspěvku pro 

zřizovatele ZDVOP a v posuzování situace dětí 

pobývajících ve ZDVOP a jejich rodičů se 

neorientuje.  
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Ustanovení § 42f bude z návrhu zákona 

vypuštěno bez náhrady, tj. nebude založena 

rozhodovací pravomoc OÚ ORP ani ředitele 

ZDVOP, a uplatňování nároku provozovatele 

ZDVOP na úhradu nákladů se bude řídit obecnou 

soukromoprávní úpravou (možnost žaloby 

v civilním sporném řízení). 
 
 

§ 58 odst. 

2 
 

SMS ČR  „Obcím s rozšířenou působností se ze státního rozpočtu poskytuje 

náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní 

ochrany, s výjimkou nákladů na zřízení a provoz zařízení sociálně-
právní ochrany.“. 
 
Dle vysvětlení v Důvodové zprávě (bod 85) navrhujeme rozdělit ORP 

do 4 kategorií, ne pouze do třech, s přihlédnutím k míře náročnosti 

výkonu tak, aby byla vytvořena ještě 4. kategorie korespondující 

s nejvyšším zatížením dle indexu rizikovosti Ministerstva vnitra. 

Současné rozdělení nezohledňuje dostatečně náročnost agendy 

některých OSPODů nacházejících se v oblastech s vyšším výskytem 

sociálních a socio-patologických jevů. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno jinak. 
Uvedená připomínka bude zohledněna v rámci 

přípravy návrhu novely prováděcí vyhlášky č. 

473/2012 Sb., k níž bude probíhat samostatné 

připomínkové řízení, a při přípravě Metodiky 

MPSV pro poskytování účelového transferu ze 

státního rozpočtu pro obce s rozšířenou 

působností k zajištění výkonu agendy sociálně-
právní ochrany dětí. 

§ 61 odst. 

3 písm. e) 
SMSČR Připomínka č.7 -   

Ustanovení vnáší změnu do místní příslušnosti, kdy není jasné, jak 

bude místní příslušnost určována a následně i výkony OSPOD hrazeny 

s ohledem na kolizi mezi příslušností dle trvalého a faktického pobytu, 

či příslušností stanovenou soudem.  
 
Doporučujeme podrobněji vysvětlit způsob stanovení místní 

příslušnosti.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Navrhované ustanovení § 61 odst. 3 písm. e) 

reflektuje platnou úpravu zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, a skutečnost, že 

opatrovníkem dítěte v soudním řízení může být 

jmenován jiný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, než který je místně příslušný podle 

obecného ustanovení § 61 odst. 1. A to nejen 

v případě, že tento místně příslušný OSPOD 

podal návrh na zahájení řízení, soud totiž může 

OSPOD příslušný podle místa trvalého pobytu 

dítěte vyloučit z výkonu opatrovnictví i z jiného 

důvodu (na návrh účastníka, z důvodu vyloučení 

všech zaměstnanců OSPOD z projednávání věci 
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podle § 14 správního řádu a následného přenesení 

místní příslušnosti na jiný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností apod.). Zároveň soud 

musí respektovat úprava § 469 odst. 1 z.ř.s., podle 

které opatrovníkem dítěte v řízení ve věcech péče 

o nezletilé jmenuje soud zpravidla orgán 

sociálně-právní ochrany dětí. 
Navrhované ustanovení § 61 odst. 3 písm. e) řeší 

pouze místní příslušnost obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností k výkonu opatrovnictví 

nebo poručenství dítěte, nikoliv příslušnost 

k poskytování sociálně-právní ochrany z jiných 

důvodů, jedná-li se o dítě uvedené v § 6 – zde 
zůstává v platnosti místní příslušnost podle § 61 

odst. 1 a podle § 61 odst. 3 písm. a). 
Z hlediska informovanosti OSPOD podle místa 

trvalého pobytu dítěte o probíhajícím soudním 

řízení platí § 474 odst. 3 z.ř.s. – „ o vhodnosti a 
účelnosti navržených nebo zamýšlených opatření 

soud zpravidla zjistí názor orgánu 

vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí, 

který je obeznámen s poměry.“. 
 

§ 64 odst. 

4 
SMSČR „(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen 

rozhodnout o žádosti o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 8 
dnů od dne podání žádosti.“ 
 
Rozhodnutí bude muset být vydáno ve správním řízení, kde bude 

muset mít dítě ustanoveného opatrovníka, což představuje jistou 

časovou dotaci a není jisté, zda bude schopen obecní úřad ORP 

v krátké době dostatečně zjistit skutkový stav, což by mělo dále 

negativní dopady v řízení.  
  V návrhu není stanovena forma rozhodnutí, ani možnost či 

nemožnost odvolání. Doporučujeme toto ustanovení zrušit z důvodu 

větší administrativní zátěže, nejisté aplikační praxi a zřejmé 

neefektivnosti.  

Neakceptováno, vysvětleno. 
Viz výše vysvětlení k připomínce k § 16b. 
Není-li zákonem výslovně stanoveno jinak, je 

proti každému správnímu rozhodnutí přípustné 

odvolání. V souladu s § 67 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), bude 

o podaném odvolání proti rozhodnutí obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností o zamítnutí 

žádosti o vydání souhlasu s poskytováním 

ochrany a pomoci dítěti rozhodovat nadřízený 

krajský úřad.  
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Tato připomínka je zásadní.  
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