
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 911) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro sociální politiku č. 219 

z 69. schůze konané dne 17. února 2021 (tisk 911/3) 

 

A1. V části první, čl. I bod 56 zní: 

 

„56. V § 47a odstavec 1 zní: 

 

„(1) Pro účely části páté se považuje za: 

a) pěstounskou péči osobní péče poskytovaná osobou pečující, 

b) zprostředkovanou pěstounskou péči 

1. pěstounská péče poskytovaná dítěti osobou pečující po doručení oznámení  

o vhodnosti této osoby stát se pěstounem tohoto dítěte podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 

3, 

2. pěstounská péče na přechodnou dobu, 

3. pěstounská péče poskytovaná sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče podle bodu 

1, je-li poskytovaná toutéž osobou pečující, 

c) nezprostředkovanou pěstounskou péči pěstounská péče, která není zprostředkovanou 

pěstounskou péčí podle písmene b).“. 

 

A2. V části první, čl. I bod 71 zní: 

 

„71. V § 47e písmeno e) zní: 

 

„e) příspěvek při pěstounské péči.“.“. 

 

A3. V části první, čl. I body 77 a 78 znějí: 

 

„77. V § 47i odstavec 1 zní:  

 

 „(1) Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující, která poskytuje dítěti zprostředkovanou 

pěstounskou péči, a osoba v evidenci. Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek podle § 50b 

nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek podle § 50b, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok 

na odměnu pěstouna má i fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem 

nebo osobně pečujícím poručníkem poskytujícím dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči, a to 

po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na 
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odměnu pěstouna má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže nezaopatřené dítě, které 

jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než tento 

příspěvek.“. 

 

78.  V § 47i odstavec 1 zní: 

 

„(1) Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující, která poskytuje dítěti zprostředkovanou 

pěstounskou péči, nebo osoba v evidenci.“.“. 

 

A4. V části první, čl. I bod 80 zní:  

 

„80. § 47j zní: 

 

„§ 47j 

 

(1)  U osoby pečující, která zároveň není osobou v evidenci, činí odměna pěstouna za kalendářní 

měsíc, není-li dále stanoveno jinak, 

a) 1násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 1 dítě, 

b) 1,2násobekminimální mzdy za měsíc při péči o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci 

jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost), 

c) 1,5násobekminimální mzdy za měsíc při péči o 2 děti, 

d) 2násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou 

na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká 

závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). 

(2) Výše odměny pěstouna osoby v evidenci za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak, 

činí 1,8násobek minimální mzdy za měsíc, a to i v případě, že není zároveň osobou pečující.  

 

(3) Není-li v odstavci 4 stanoveno jinak, zvyšuje se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. b) 

a d) za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující o 0,5násobek minimální mzdy za měsíc. 

 

(4) Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. d) se zvyšuje o 0,7násobek minimální mzdy za 

měsíc za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující, jde-li o dítě, které je osobou závislou 

na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). 

 

(5) Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 

karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo ve 

kterém byla nařízena karanténa. Je-li dítě svěřené osobě pečující v plném přímém zaopatření 

ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby, odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží. 

 

(6) Odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno vedení v evidenci 

osob, které mohou poskytovat pěstounskou péči po přechodnou dobu.“.“. 
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A5. V části první, čl. I se za bod 80 vkládají nové body 81 a 82, které znějí: 

 

„81. Za § 47j se vkládá nový § 47ja, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 47ja 

 

Příspěvek při pěstounské péči 

 

(1) Nárok na příspěvek při pěstounské péči má osoba pečující poskytující dítěti nezprostředkovanou 

pěstounskou péči. Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek podle § 50b nebo vznikl-li nárok 

na zaopatřovací příspěvek podle § 50b, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na příspěvek při 

pěstounské péči má i fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem 

nebo osobně pečujícím poručníkem poskytujícím dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči, a 

to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok 

na příspěvek při pěstounské péči má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže 

nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek 

na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná 

nebo vyšší než tento příspěvek. 

 

(2) Není-li dále stanoveno jinak, výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za každé 

svěřené dítě je dána součinem částky životního minima jednotlivce a koeficientu 2,3. 

 

(3) Výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za dítě, které je osobou závislou na 

pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost) nebo IV 

(úplná závislost), je dána součinem částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,5. 

 (4) Má-li osoba pečující vůči dítěti vyživovací povinnost, výše příspěvku při pěstounské péči za 

kalendářní měsíc za každé jí svěřené dítě je dána součinem částky životního minima jednotlivce 

a koeficientu 1,8.“. 

 

82. V § 47ja odstavec 1 zní: 

 

„(1) Nárok na příspěvek při pěstounské péči má osoba pečující poskytující dítěti nezprostředkovanou 

pěstounskou péči.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

A6. V části první, čl. I se za dosavadní  bod 83 vkládá nový bod 84, který zní: 

 

„84. V § 47p odst. 3 úvodní části ustanovení a v § 47r odst. 2 se text „a) a b)“ nahrazuje textem „a), 

b) a e)“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

A7. V části první, čl. I se za dosavadní bod 87 vkládá nový bod 88, který zní: 

 

„88. V § 47t odst. 1 se slova „a odměna pěstouna“ nahrazují slovy „ , odměna pěstouna a příspěvek 

při pěstounské péči“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 
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A8. V části první, čl. I dosavadní bod 93 zní: 

 

„93. V § 47w písmeno c) zní: 

 

„c) doklad prokazující stupeň závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické osoby, jde-li o nárok na 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle § 47f, o nárok na odměnu pěstouna podle § 47j odst. 1 písm. 

b) a d) nebo § 47j odst. 4 nebo o nárok na příspěvek při pěstounské péči podle § 47ja odst. 3.“.“. 

 

A9. V části první, čl. I dosavadní bod 94 zní: 

 

 „94. V § 47w se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až i), která 

znějí: 

 

„f) čestné prohlášení podle odstavce 2, 

 

g) rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči po přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3, jedná-li se o osobu v evidenci, 

 

h) vyjádření podle § 16a odst. 3, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3, 

 

i) oznámení o vhodnosti podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3, jde-li o nárok na odměnu pěstouna.“.“. 

 

A10. V části první, čl. I dosavadním bodu 114 § 50b odst. 8 a § 50c odst. 2 se slova „nebo odměny 

pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé“ nahrazují slovy „ , odměny pěstouna podle § 47i odst. 1 věty 

druhé nebo příspěvku při pěstounské péči podle § 47ja odst. 1 věty druhé“. 

 

A11. V části první, čl. I dosavadní bod 115 zní:  

 

„115. V § 50b odst. 8 a v § 50c odst. 2 se slova „čerpání příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle § 47f 

odst. 2, odměny pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé nebo příspěvku při pěstounské péči podle 

§ 47ja odst. 1 věty druhé nebo za dobu“ zrušují.“. 

 

A12. V části první, čl. II bodech 7 a 9 se slova „věty druhé“ zrušují. 

 

A13. V části první, čl. II bodech 7 až 10 se datum „1. ledna 2021“ nahrazuje datem „1. ledna 2022“. 

 

A14. V části první, čl. II bodech 8 a 10 se slova „a § 47i odst. 1 věty druhé“ nahrazují slovy „, § 47i 

odst. 1 věty druhé a § 47ja odst. 1 věty druhé“ a datum „31. prosince 2026“ se nahrazuje datem „31. 

prosince 2027“. 

 

A15. V části první, čl. II bodě 9 se slova „1. lednu 2021“ nahrazují slovy „1. lednu 2022“. 

 

A16. Část osmá včetně nadpisu nově zní: 

„ČÁST OSMÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. IX 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 74, 

78, 82, 115 a 151 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 

2028.“. 
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B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 256 z 81. schůze 

konané dne 17. února 2021 (tisk 911/2) 

 

B1. V části první, Čl. I  bodě 11. v nadpisu § 16b se za slovo „pomoc“ doplňují slova „ , s 

poskytováním sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením a služeb v dětském 

domově pro děti do 3 let věku“ ; dále se v § 16b odst. 1 písm. b) na konci písmene nahrazuje tečka 

čárkou a doplňují se písm. c) a d), která znějí: 

 

„c) s poskytováním sociální služby dítěti do 15 let věku v domově pro osoby se zdravotním 

postižením podle § 48 zákona o sociálních službách na základě smlouvy,  

 

d) s poskytováním služeb v dětském domově pro děti do 3 let věku podle § 43 zákona o 

zdravotních službách na základě smlouvy.“. 

 

B2. V části první, Čl. I  bodě 11.   v §16b odst. 2 se za slova „písm. a)“ vkládají slova „ , c) a d)“ a 

dále se na konci odst. 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ domova pro osoby se zdravotním 

postižením nebo dětského domova pro děti do 3 let věku.“. 

 

B3. V části první, Čl. I  bodě 11.  v §16b odst. 3 se  za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. a) a 

b)“. 

 

B4. V části první, Čl. I  bodě 11. v §16b odst. 4 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. a) a 

b)“. 

 

B5. V části první, Čl. I  bodě 11. v §16b odst. 5 se na konci odstavce doplňují slova „nebo 

poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona o 

sociálních službách nebo poskytování služeb v dětském domově pro děti do 3 let věku podle § 43 

zákona o zdravotních službách“. 

 

B6. V části první, Čl. I bodě 153.  v § 64 odst. 2 větě první se slova „s poskytováním ochrany a 

pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností podle § 16b odst. 1“ a dále se na konci věty první vkládají slova „ , domov 

pro osoby se zdravotním postižením nebo dětský domov pro děti do 3 let věku“. 

 

B7.V části první, Čl. I bodě 153.  v § 64 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V řízení o vydání 

souhlasu podle § 16b odst. 1 může být prvním úkonem správního orgánu vydání rozhodnutí, je-li 

zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.“. 

 

B8.V části první, Čl. I bodě 153. v § 64 odst. 4 větě první a druhé se slova „s poskytováním ochrany 

a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ nahrazují slovy „podle § 16b odst. 

1“. 

 

B9.V části první, Čl. I bodě 153.  v § 64 odst. 5 se slova „s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ nahrazují slovy „podle § 16b odst. 1“. 

 

B10.V části první, Čl. I bodě 153.  v § 64 odst. 6 se slova „s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ nahrazují slovy „podle § 16b odst. 1“. 
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B11. V části čtvrté, Čl. V se za dosavadní bod 5. vkládá nový bod 6, který zní: 

  

„6. V § 91 se doplňuje nový odstavec 8, který zní: 

 

„(8) K poskytování služby domov pro osoby se zdravotním postižením na základě 

smlouvy dětem do 15 let věku se vyžaduje souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

podle § 16b zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Po dobu řízení o žádosti o vydání souhlasu 

trvá závazek ze smlouvy o poskytování sociální služby, nedojde-li k zániku závazku z jiného 

důvodu.“.“. 

 

Dosavadní bod 6. se označuje jako bod 7. 

 

B12. V části čtvrté se za dosavadní  článek V vkládá nový článek VI, který zní: 

 

„Čl. VI 

Přechodné ustanovení 

 

            Smlouvy o poskytování sociální služby dětem do 15 let věku v domově pro osoby se 

zdravotním postižením, které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí 

dosavadními právními předpisy.“. 

 

Následující články se přečíslují. 

 

B13. Část šestá nově zní: 

„ČÁST ŠESTÁ 

 

Změna zákona o zdravotních službách 

 

Čl. VII 

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění zákona 

č.167/2012 Sb., ve znění zákona č. 437/2012 Sb., ve znění zákona č. 66/2013 Sb., ve znění zákona 

č. 303/2013 Sb., ve znění zákona č. 60/2014 Sb., ve znění zákona č. 205/2015 Sb., ve znění zákona 

č. 126/2016 Sb., ve znění zákona č. 47/2016 Sb., ve znění zákona č. 147/2016 Sb., ve znění zákona 

č. 189/2016 Sb., ve znění zákona č. 298/2016 Sb., ve znění zákona č. 192/2016 Sb., ve znění 

zákona č. 264/2016 Sb., ve znění zákona č. 65/2017 Sb., ve znění zákona č. 183/2017 Sb., ve 

znění zákona č. 206/2017 Sb., ve znění zákona č. 193/2017 Sb., ve znění zákona č. 290/2017 Sb. 

(část), ve znění zákona č.  290/2017 Sb., ve znění zákona č. 251/2017 Sb., ve znění zákona č. 

45/2019 Sb., ve znění zákona č. 44/2019 Sb., ve znění zákona č. 111/2019 Sb., ve znění zákona 

č. 165/2020 Sb., 

ve znění zákona č.  255/2019 Sb., ve znění zákona č. 262/2019 Sb., ve znění zákona č. 277/2019 

Sb., se mění takto: 

 

1. V § 43 odst. 1 větě první se za slova „zpravidla do 3 let věku,“ vkládají slova „jejichž zdravotní 

stav vyžaduje poskytování zdravotní péče ve formě lůžkové péče a“ a dále se slova 

„ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím“ zrušují. 

 

2.  V § 44 se doplňuje nový odstavec 6, který zní: 

 

„(6) K poskytování služeb dětským domovem pro děti do 3 let věku na základě smlouvy se 
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vyžaduje souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 16b zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí. Po dobu řízení o žádosti o vydání souhlasu trvá závazek ze smlouvy o poskytování 

služeb dětského domova pro děti do 3 let věku, nedojde-li k zániku závazku z jiného důvodu.“. 

 

Čl. IX 

Přechodné ustanovení 

 

            Smlouvy o poskytování služeb dětským domovem pro děti do 3 let věku, které byly 

uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.“.“. 

 

Následující články se přečíslují. 

 

B14. V části sedmé dosavadním  Čl. VIII, se doplňuje nový bod 1., který zní: 

 

„1. V § 452 odst. 1 se slova „na nezbytně nutnou dobu“ zrušují.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

B15. V části sedmé dosavadním Čl. VIII, dosavadní bod 3. nově zní: 
 

„3. V § 456 se slova „ , nejpozději do 24 hodin od jeho podání“ zrušují a na konci § 456 se doplňuje 

věta „Rozhodne-li soud po uplynutí 24 hodin od zahájení řízení, uvede v odůvodnění rozhodnutí 

skutečnosti, pro které nebylo možné rozhodnout dříve.“.“. 

 

B16. V části sedmé dosavadním Čl. VIII, dosavadní bod 5. nově zní: 

 

„5. § 459 včetně nadpisu zní: 

„§ 459 

 

Trvání předběžného opatření 

 

Trvání předběžného opatření určí soud na nezbytně nutnou dobu v délce nepřesahující 3 měsíce 

od jeho vykonatelnosti.“.“. 

 

B17. V části sedmé dosavadním Čl. VIII, dosavadní bod 7. nově zní: 

„7. V § 460 odst. 1 větě druhé se slovo „dobu“ zrušuje, dále se za slovo „výjimečně“  vkládá slovo 

„opakovaně“ a za slovo „prodloužit“ vkládají slova „na nezbytně nutnou dobu v délce nepřesahující 

3 měsíce“.“. 

 

B18. V části sedmé dosavadním Čl. VIII, se vkládá nový bod 8., který zní:  

 

„8. V § 460 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Účinky předběžného opatření zaniknou nejpozději 

uplynutím 1 roku od jeho vykonatelnosti.“.“, 

 

Dosavadní bod 8. se označuje jako bod 9. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 24. března 2021 
 

 

C. Poslankyně Lucie Šafránková 

SD 7481 

 

C1. V části první, čl. I, bod 80 zní: 

 

„80.  § 47j zní: 

 

§ 47j 

 

(1) U osoby pečující, která zároveň není osobou v evidenci, činí odměna pěstouna za kalendářní 

měsíc, není-li dále stanoveno jinak, 

a) 18 000 Kč při péči o 1 dítě, 

b) 21 000 Kč při péči o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 

I (lehká závislost), 

c) 24 000 Kč při péči o 2 děti, 

d) 30 000 Kč při péči o 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické 

osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV 

(úplná závislost). 

(2) Výše odměny pěstouna osoby v evidenci za kalendářní měsíc, a to i v případě, že není zároveň 

osobou pečující, činí, není-li dále stanoveno jinak,  

a) 30 000 Kč při péči o 1 dítě, 

b) 33 000 Kč při péči o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 

I (lehká závislost), 

c) 36 000 Kč při péči o 2 děti, 

d) 40 000 Kč při péči o 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické 

osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV 

(úplná závislost). 

(3) Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 

písm. b) a d) zvyšuje o 6 000 Kč. 

(4) Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. d) se zvyšuje o 9 000 Kč za každé další dítě svěřené 

do péče osoby pečující, jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 

stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). 

(5) Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. a) a c) nebo podle odstavce 2 písm. a) a c) náleží 

osobě pečující, která je s otcem nebo matkou svěřeného dítěte v příbuzenském vztahu dle § 771 

a §  772  Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), pouze v případech zvláštního zřetele 

hodných, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v 

evidenci a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o 

přiznání odměny pěstouna si krajská pobočka Úřadu práce vyžádá vyjádření příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

(6) Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 
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karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo ve 

kterém byla nařízena karanténa. Je-li dítě svěřené osobě pečující v plném přímém zaopatření 

ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby, odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží. 

(7) Odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno vedení 

v evidenci osob, které mohou poskytovat pěstounskou péči po přechodnou dobu. 

(8) Odměna pěstouna dle odst. 1 a 2 se zvyšuje v závislosti na růstu reálných mezd vždy k 1. 1. 

každého kalendářního roku vynásobením výše příslušné odměny koeficientem, který odpovídá 

podílu  výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství dosažené podle 

zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za 3. čtvrtletí právě skončeného kalendářního 

roku a výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství dosažené podle 

zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za 3. čtvrtletí kalendářního roku, který tomuto 

kalendářnímu roku předcházel“.“. 

 

 

D. Poslanec Aleš Juchelka 

SD 7672 

I. Úprava zprostředkované a nezprostředkované PP a zavedení nové dávky příspěvek 

při pěstounské péči 

 

D1. V části první, čl. I bod 56 zní: 

 

„56. V § 47a odstavec 1 zní: 

 

„(1) Pro účely části páté se považuje za: 

a) pěstounskou péči osobní péče poskytovaná osobou pečující, 

b) zprostředkovanou pěstounskou péči 

1. pěstounská péče poskytovaná dítěti osobou pečující po doručení oznámení 

o vhodnosti této osoby stát se pěstounem tohoto dítěte podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3, 

2. pěstounská péče na přechodnou dobu, 

3. pěstounská péče poskytovaná sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče podle bodu 

1, je-li poskytovaná toutéž osobou pečující, 

c) nezprostředkovanou pěstounskou péči pěstounská péče, která není zprostředkovanou 

pěstounskou péčí podle písmene b).“. 

 

D2. V části první, čl. I bod 71 zní: 

 

„71. V § 47e písmeno e) zní: 

 

„e) příspěvek při pěstounské péči.“.“. 
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D3. V části první, čl. I body 77 a 78 znějí: 

 

„77. V § 47i odstavec 1 zní:  

 

 „(1) Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující, která poskytuje dítěti zprostředkovanou 

pěstounskou péči, a osoba v evidenci. Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek podle § 50b 

nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek podle § 50b, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok 

na odměnu pěstouna má i fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem 

nebo osobně pečujícím poručníkem poskytujícím dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči, a to 

po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na 

odměnu pěstouna má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže nezaopatřené dítě, které 

jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než tento 

příspěvek.“. 

 

78.  V § 47i odstavec 1 zní: 

 

„(1) Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující, která poskytuje dítěti zprostředkovanou 

pěstounskou péči, nebo osoba v evidenci.“.“. 

 

D4. V části první, čl. I bod 80 zní: 

 

„80. § 47j zní: 

 

„§ 47j 

(1)  U osoby pečující, která zároveň není osobou v evidenci, činí odměna pěstouna za kalendářní 

měsíc, není-li dále stanoveno jinak, 

a) 1násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 1 dítě, 

b) 1,2násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci 

jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost), 

c) 1,5násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 2 děti, 

d) 2násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou 

na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká 

závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). 

(2) Výše odměny pěstouna osoby v evidenci za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak, 

činí 

a)   1,8násobek minimální mzdy za měsíc, jde-li o osobu v evidenci, která není zároveň osobou 

pečující, anebo je-li zároveň osobou pečující, které je do péče svěřeno 1 dítě,  

 

b)   2násobek minimální mzdy za měsíc, je-li osoba v evidenci zároveň osobou pečující, které je 

do péče svěřeno 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká 

závislost),  

 

c)    2,2násobek minimální mzdy za měsíc, 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 II 

(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).  

 

(3) Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. 
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b) a d) zvyšuje o 0,5násobek minimální mzdy za měsíc nebo o 0,7násobek minimální mzdy za 

měsíc, jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká 

závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).  

 

(4) Za každé další dítě svěřené do péče osoby v evidenci se odměna pěstouna podle odstavce 2 

zvyšuje o 0,3násobek minimální mzdy za měsíc nebo o 0,5násobek minimální mzdy za měsíc, 

jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislosti) 

nebo ve stupni IV (úplná závislost). 

 

(5) Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 

karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo ve 

kterém byla nařízena karanténa. Je-li dítě svěřené osobě pečující v plném přímém zaopatření 

ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby, odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží. 

 

(6) Odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno vedení v evidenci 

osob, které mohou poskytovat pěstounskou péči po přechodnou dobu.“.“. 

 

D5. V části první, čl. I se za bod 80 vkládají nové body 81 a 82, které znějí: 

 

„81. Za § 47j se vkládá nový § 47ja, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 47ja 

 

Příspěvek při pěstounské péči 

 

(1) Nárok na příspěvek při pěstounské péči má osoba pečující poskytující dítěti nezprostředkovanou 

pěstounskou péči. Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek podle § 50b nebo vznikl-li nárok 

na zaopatřovací příspěvek podle § 50b, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na příspěvek při 

pěstounské péči má i fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem 

nebo osobně pečujícím poručníkem poskytujícím dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči, a 

to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok 

na příspěvek při pěstounské péči má fyzická osoba podle věty druhé též tehdy, jestliže 

nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek 

na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná 

nebo vyšší než tento příspěvek. 

 

(2) Není-li dále stanoveno jinak, výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za každé 

svěřené dítě je dána součinem částky životního minima jednotlivce a koeficientu 2,3. 

 (3) Má-li osoba pečující vůči dítěti vyživovací povinnost, výše příspěvku při pěstounské péči  

za kalendářní měsíc za každé jí svěřené dítě je dána součinem částky životního minima 

jednotlivce a koeficientu 1,8. 

 

 (4)   Výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za dítě, které je osobou závislou na 

pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost) nebo IV 

(úplná závislost), je dána součinem částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,5.“. 
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82. V § 47ja odstavec 1 zní: 

 

„(1) Nárok na příspěvek při pěstounské péči má osoba pečující poskytující dítěti nezprostředkovanou 

pěstounskou péči.“.“. 

 

D6. V části první, čl. I se za bod 83 vkládá nový bod 84, který zní: 

 

„84. V § 47p odst. 3 úvodní části ustanovení a v § 47r odst. 2 se text „a) a b)“ nahrazuje textem „a), 

b) a e)“.“. 

 

D7. V části první, čl. I se za bod 87 vkládá nový bod 88, který zní: 

 

„88. V § 47t odst. 1 se slova „a odměna pěstouna“ nahrazují slovy „ , odměna pěstouna a příspěvek 

při pěstounské péči“.“. 

 

D8. V části první, čl. I bod 93 nově zní: 

 

„93. V § 47w písmeno c) zní: 

 

„c) doklad prokazující stupeň závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické osoby, jde-li o nárok na 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle § 47f, o nárok na odměnu pěstouna podle § 47j odst. 1 

písm. b) a d), odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 a 4, nebo o nárok na příspěvek při pěstounské péči podle 

§ 47ja odst. 3 a 4.“.“. 

 

D9. V části první, čl. I bod 94 nově zní: 

 

 „94. V § 47w se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až i), která 

znějí: 

 

„f) čestné prohlášení podle odstavce 2, 

 

g) rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči po přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3, jedná-li se o osobu v evidenci, 

 

h) vyjádření podle § 16a odst. 3, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3, 

 

i) oznámení o vhodnosti podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3, jde-li o nárok na odměnu pěstouna.“.“. 

 

D10. V části první, čl. I bodě 96 § 47x odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“. 

 

D11. V části první, čl. I bodě 96 § 47x odst. 1 se na konci písmene g) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou 

a písmeno h) se zrušuje. 

 

D12. V části první, čl. I bodě 114 § 50b odst. 1 písm. a) se za text „odst. 1“ vkládá text „písm. a)“. 

 

D13. V části první, čl. I bodě 114 § 50b odst. 8 a § 50c odst. 2 se slova „nebo odměny pěstouna podle 

§ 47i odst. 1 věty druhé“ nahrazují slovy „ , odměny pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé nebo 

příspěvku při pěstounské péči podle § 47ja odst. 1 věty druhé“. 
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D14. V části první, čl. I bod 115 nově zní: 

 

„115. V § 50b odst. 8 a v § 50c odst. 2 se slova „čerpání příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle § 47f 

odst. 2, odměny pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé nebo příspěvku při pěstounské péči podle § 

47ja odst. 1 věty druhé nebo za dobu“ zrušují.“. 

 

D15.  V části první, čl. II bodech 7 a 9 se slova „věty druhé“ zrušují. 

 

D16. V části první, čl. II bodech 7 až 10 se datum „1. ledna 2021“ nahrazuje datem „1. ledna 2022“. 

 

D17. V části první, čl. II bodech 8 a 10 se slova „a § 47i odst. 1 věty druhé“ nahrazují slovy „ , § 47i 

odst. 1 věty druhé a § 47ja odst. 1 věty druhé“ a datum „31. prosince 2026“ se nahrazuje datem „31. 

prosince 2027“. 

 

D18. V části první, čl. II bodě 9 se slova „1. lednu 2021“ nahrazují slovy „1. lednu 2022“. 

 

D19. Část osmá včetně nadpisu zní: 

„ČÁST OSMÁ 

ÚČINNOST 

Čl. IX 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 74, 

78, B, 115 a 151 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 

2028.“. 

 

D20. V části první, čl. I, bodě 25, § 27a odst. 10 se slova „může zajišťovat“ nahrazují slovem 

„zajišťuje“ a za slovo „to“ se vkládá slovo „zpravidla“. 

 

 

SD 7716 

I. Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami 

 

D21. V části první, čl. I se bod 110 upravuje následujícím způsobem: 

 

„110. Za § 49a odst. 1 se nahrazují odst. 2 – 5 novým odst. 2 a vkládá se § 49b, které znějí: 

 

(2) Odbornou způsobilostí pro účely poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami 

se rozumí odborná způsobilost sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách. 

 

§ 49b 

Kontrola výkonu sociálně-právní ochrany pověřenými osobami 

 

(1)  Krajský úřad, který rozhodl o vydání pověření, nebo krajský úřad, v jehož obvodu pověřená 

osoba vykonává sociálně-právní ochranu (dále jen „kontrolní orgán“), kontroluje plnění podmínek pro 

vydání pověření podle § 49 odst. 2 a 4 a § 49 odst. 10 písm. a), c) a d). Tím není dotčen výkon kontroly 

prováděný podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 

(2)  Krajský úřad, v jehož obvodu má sídlo zařízení sociálně-právní ochrany nebo v jehož 

obvodu vykonává pověřená osoba činnost související se sociálně-právní ochranou, je povinen sdělit 

skutečnosti zjištěné při kontrole krajskému úřadu, který rozhodl o vydání pověření. 
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(3)  Kontrolní orgán je oprávněn ukládat pověřeným osobám opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných při kontrole. Pověřená osoba je povinna splnit tato uložená opatření ve lhůtě stanovené 

kontrolním orgánem.“. 

Poznámka legislativního odboru 

Pozměňovací návrh D21 je nesrozumitelný a v tomto znění o něm nelze hlasovat. 

 

II. Vedení evidence a spisové dokumentace o dětech obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností 

 

D22. V části první, čl. I se bod 121 upravuje následujícím způsobem: 

„121. V § 55 se odst. 2 – 5 nahrazují novým zněním odst. 2 – 6: 

 

„(2) O dětech zařazených v evidenci podle § 54 písm. b) se vede zvláštní spisová dokumentace. 

V případě, že je opatrovníkem dítěte jmenován advokát, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností na jeho žádost písemně sdělí informace o nezletilém dítěti vztahující se k výkonu 

opatrovnictví nezletilého. 

 

(3) Spisová dokumentace obsahuje zejména osobní údaje dětí, jejich rodičů, údaje o 

výchovných poměrech těchto dětí, záznamy o výsledcích šetření v rodině, záznamy o jednání s 

rodiči nebo jinými osobami, kopie podání soudům a jiným státním orgánům, písemná 

vyhotovení rozhodnutí soudů, orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů. 

  

 (4) Spisovou dokumentaci mohou tvořit záznamy na technických nosičích dat, mikrografické 

záznamy, tištěné produkty optického archivačního systému a tištěné nebo fotografické produkty 

jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly pořízeny, pokud z 

povahy věci nevyplývá, že je třeba uchovat originál nebo úředně ověřenou kopii listiny. 

  

 (5) Kromě spisové dokumentace vede obecní úřad obce s rozšířenou působností i další 

písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace. Tyto písemnosti se nevydávají 

žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě. Lze je předložit jen soudu a státnímu 

zastupitelství v případě, že se údaje v nich obsažené týkají trestního stíhání. 

  

 (6) Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti dle odst. 1, nejde-li o část týkající se 

správního řízení, činit si z ní výpisy a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její 

části je oprávněn na základě odůvodněné písemné žádosti  

 

a)      rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za 

výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci; 

b)      dítě starší 15 let bez zastoupení rodičem nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu 

dítěte, je-li to přiměřené jeho věku a rozumové vyspělosti. Bylo-li soudem rozhodnuto o 

utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení, může osvojenec nahlédnout do spisové 

dokumentace až po nabytí plné svéprávnosti; 

c)      osvojenec, a to pouze v případě spisové dokumentace týkající se osvojení; bylo-li 

soudem rozhodnuto o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení, umožní to obecní 

úřad obce s rozšířenou působností osvojenci až po nabytí plné svéprávnosti. 

Nevidomé osobě bude obsah spisové dokumentace přečten a obecní úřad obce s rozšířenou 

působností umožní na požádání této osoby, aby do spisu nahlížel její doprovod. Na nahlížení 

do spisové dokumentace se nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím50b).“ 
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a dosavadní odst. 6 – 7 se přečíslovávají na odst. 7 – 8. 

Poznámka legislativního odboru 

Pozměňovací návrh D22 je nesrozumitelný a v tomto znění o něm nelze hlasovat. 

 

D23. V části první, čl. I se body 122 – 124 zrušují. 

Následující body se přečíslují. 

 

D24. V části první, čl. I se bod 116 upravuje následujícím způsobem: 

„116. V § 51 odst. 4 se za písm. e) vkládá písm. f), které zní „f) poskytuje soudem jmenovanému 

opatrovníkovi dítěte z řad advokátů údaje potřebné pro soudní řízení ve věcech dítěte.“ a v odst. 

5 písm. a) bodě 4 se za slovo „potřebné“ vkládají slova „pro rozhodování o dávkách pěstounské 

péče a zaopatřovacím příspěvku a“.“. 

 

 

SD 7686 

I. Umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

D25. V části první, čl. I se bod 38 upravuje následujícím způsobem: 

 

„38. V § 42 odstavce 2 až 4 znějí: 

 

„(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

a) na základě rozhodnutí soudu; § 13a odst. 3 platí obdobně, 

b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

c) požádá-li o to dítě. 

 

V případech umístění dítěte do zařízení podle písm. b) a c) je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností povinen vyhodnotit situaci dítěte dle ustanovení § 10 odst. 3 a ve lhůtě nejpozději do 

30 dnů od umístění dítěte do zařízení podat soudu návrh dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. e). 

  (3) Ochrana a pomoc podle odstavce 1 se poskytuje 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 zajištění 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, 

j) poskytnutí prádla, šatstva a obuvi a dalšího nezbytného osobního vybavení nezaopatřenému 

dítěti, 

k) zajištění stříhání vlasů, holení, pedikúry a dalších nezbytných služeb nezaopatřenému dítěti 

s přihlédnutím k jeho potřebám. 

 

 (4) 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, 
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nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu 

dítěte nezbytně potřebuje pro péči o dítě a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem 

ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany.“. 

 

D26. V části první, čl. I. se bod 40 zrušuje. 

Následující body se přečíslují. 

 

D27. V části první, čl. I. v bodě 48 se text ustanovení § 42g odst. 4 nahrazuje následovně: 

 

„(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 podle odstavce 3 písm. c).“. 

 

D28. V části první, čl. I. se bod 139 upravuje tak, že v ustanovení § 59g se písmeno f) zrušuje.  

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l). 

 

II. Náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním sociálně-právní ochrany dětí 

D29. V části první, čl. I se bod 126 upravuje následujícím způsobem: 

„126. V § 58 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Obcím s rozšířenou působností, hlavnímu městu Praze 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.“.“. 

 

 

 

E. Poslanec Petr Dolínek 

SD 7586 – upozornění legislativy: původně načtený SD 7589 má být správně 7586 

E1. V části sedmé, změna zákona o zvláštních řízeních soudních, čl. VIII, se doplňuje nový bod 9, 

který zní: 

„9. V § 469 se na konci odst. 1 doplňuje věta „Pro řízení podle § 466 písm. b) až e) jmenuje soud 

opatrovníkem též advokáta.“. 

 

 

SD 7687 

E2. V části první, čl. I se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní: 

 

„12. V § 19 odst. 4 se slova „ , a to na základě zvláštního oprávnění vydaného obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností, v němž je uvedeno jméno a příjmení zaměstnance, jeho další osobní údaje a 

vymezena činnost, kterou může tento zaměstnanec vykonávat“ zrušují.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

E3. V části první, čl. I bod 27 nově zní: 

 

„27. V § 29 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu je povinen 
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a) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, které bylo do péče ústavního zařízení svěřeno 

rozhodnutím soudu nebo kterému bylo uloženo ústavní ochranné léčení,  

 

b) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, které bylo do péče ústavního zařízení svěřeno 

rozhodnutím soudu nebo kterému bylo uloženo ústavní ochranné léčení, 

 

c) navštívit dítě uvedené v § 10a odst. 1 bezodkladně poté, kdy se o něm dozví, a dále podle potřeb 

dítěte.“.“. 

 

E4. V části první, čl. I se za bod 28 vkládají nové body 29 až 32, které znějí: 

 

„29. V § 29 odst. 7 větě druhé se slova „a pro povinnost mít zvláštní oprávnění k návštěvě ústavního 

zařízení platí obdobně odstavec 2“ zrušují. 

 

30. V § 29 odst. 7 se věta poslední zrušuje. 

 

31. V § 31 odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují. 

 

32 V § 34 odst. 5 se věta poslední zrušuje.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

E5. V části první, čl. I, bodě 40, § 42a odst. 5 se slova „prodloužením smlouvy o 

poskytování“ nahrazují slovem „poskytováním“. 

 

E6. V části první, čl. I bodě 40 § 42a odst. 6 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 

se písmeno d), které zní: 

 

„d) rozhodnutí o zrušení souhlasu podle § 16b odst. 5.“. 

 

E7. V části první, čl. I., bodě 42, § 42b odst. 2 písm. a) a v části první, čl. I., bodě 42, § 42d odst. 3 

se slovo „poskytnutí“ nahrazuje slovem „poskytování“. 

 

E8. V části první, čl. I., bodě 57 se slova „pečující osobě“ nahrazují slovy „osobě pečující“. 

 

E9. V části první, čl. I., bodě 78 se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“. 

 

E10. V části první, čl. I., bodě 114, § 50b odst. 3 se slova „orgány sociálně-právní ochrany 

dětí“ nahrazují slovy „orgánem sociálně-právní ochrany“. 

 

E11. V části první, čl. I., bodě 114, § 50b odst. 4 se slova „osoby pěstouna“ nahrazují slovy „osoby 

pečující“. 

 

E12. V části první, čl. I., bodě 114, § 50f odst. 1 písm. e) se slovo „jiného“ nahrazuje slovem 

„zvláštního“. 

 

E13. V části první, čl. I., bodě 114, § 50j odst. 2 se slova „pěstounem nebo poručníkem“ nahrazuje 

slovy „osobou pečující".  
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E14. V části první, čl. I., bodě 114, § 50p písm. d) se slovo „skutečnosti“ nahrazují slovem „doklady“. 

 

E15. V části první, čl. I se za bod 116 vkládají nové body 117 a 118, které znějí: 

 

„117. V § 52 se odstavec 3 zrušuje. 

 

118. Za § 52 se vkládá nový § 52a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 52a 

 

Služební průkaz 

 

 (1) Zaměstnanci zařazení k výkonu práce v orgánech sociálně-právní ochrany, kteří nejsou 

státními zaměstnanci, se při plnění úkolů orgánů sociálně-právní ochrany a výkonu oprávnění podle 

tohoto zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a zvláštních právních předpisů prokazují 

služebním průkazem. Služební průkaz je u zaměstnanců podle věty první, kteří jsou pověřeni 

výkonem kontrolních činností, pověřením ke kontrole podle kontrolního řádu. 

 

 (2) Služební průkaz vystaví zaměstnanci zařazenému k výkonu práce v orgánu sociálně-

právní ochrany ten orgán sociálně-právní ochrany, v němž je tento zaměstnanec k výkonu práce 

zařazen. Služební průkaz obsahuje 

 

 a) fotografii zaměstnance, 

 

 b) jméno a příjmení, popřípadě i akademický titul zaměstnance, 

 

 c) evidenční číslo zaměstnance, 

 

 d) označení úřadu, v němž je zaměstnanec zařazen, 

 

 e) číslo služebního průkazu, 

 

 f) datum vystavení, popřípadě i datum platnosti služebního průkazu. 

 

 (3) Služební průkaz může dále obsahovat kontaktní elektronický čip nebo jiný nosič 

informací. Do kontaktního elektronického čipu nebo jiného nosiče informací lze nahrát pouze 

elektronické prostředky využívané při plnění úkolů nebo výkonu oprávnění uvedených v odstavci 1 

nebo v souvislosti s nimi.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

E16. V části první, čl. I se za bod 126 vkládá nový bod 127, který zní: 

 

„127. V § 58 se doplňují odstavce 5 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 80 znějí: 

 

„(5) Obec nebo kraj může poskytnout pověřeným osobám ze svého rozpočtu účelové dotace podle 

zvláštního zákona k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálně-právní 

ochrany. Obce a kraje zajistí soulad poskytnuté dotace s předpisy Evropské unie o veřejné podpoře 

nebo rozhodnutími Evropské komise vydanými na jejich základě80). 
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(6) Ze státního rozpočtu mohou být pověřeným osobám podle zvláštního právního předpisu 

a v souladu s předpisy Evropské unie o veřejné podpoře nebo rozhodnutími Evropské komise 

vydanými na jejich základě80) poskytovány účelové dotace k financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociálně-právní ochrany. Dotace poskytuje ministerstvo. Na poskytnutí 

dotace není právní nárok. 

 

(7) Dotaci podle odstavce 6 lze poskytnout 

a) na podporu poskytování sociálně-právní ochrany, která má celostátní či nadregionální charakter, 

b) v případě krizového stavu a mimořádných situací; mimořádnou situací se rozumí zejména živelní 

pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie, epidemie nebo pandemie infekčního 

onemocnění. 

_____________ 
80) Čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.“. 

CELEX: 12012E/TXT“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

E17. V části první, čl. I, bod 127 nově zní: 

 

„127. V § 58b odst. 1 se za slovo „péče,“ vkládají slova „částku státního příspěvku pro zřizovatele 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, částku státního příspěvku na výkon pěstounské péče 

a částky jednorázového a opakujícího se zaopatřovacího příspěvku,“ a za slova „dávek“ se vkládají 

slova „, státních příspěvků a zaopatřovacích příspěvků“.“. 

 

E18. V části první, čl. I bod 128 nově zní: 

 

„128. V § 58b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která 

znějí: 

 

„e) rozsah úkonů poskytovaných v rámci činností uvedených v § 42 odst. 2, 

 

f) nejvyšší výši úhrady za péči o dítě, které nemá nárok na příspěvek na péči, nejvyšší výši úhrady za 

stravu a nejvyšší výši úhrady za ubytování zaopatřeného dítěte podle § 42c odst. 1, 

 

g) vzor služebního průkazu podle § 52a.“.“. 

 

E19. V části první, čl. I., bodě 150 se text „§ 50g“ nahrazuje textem „§ 50f“.  

 

E20. V části první, čl. I., bodě 153 § 64 odst. 3 se odkaz na poznámku pod čarou č. 54 zrušuje.  

 

E21. V části první, čl. II bodech 7 až 10 se slova „1. ledna 2021“ nahrazují slovy „1. ledna 2022“. 

 

E22. V části první, čl. II bodech 8 a 10 se slova „31. prosince 2026“ nahrazují slovy „31. prosince 

2027“.  

 

E23. V části první, čl. II bodě 9 se slova „1. lednu 2021“ nahrazují slovy „1. lednu 2022“. 

 

E24. V části šesté, čl. VII se slova „ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím“ nahrazují 

slovy „a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím“.  
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E25. Část osmá včetně nadpisu zní: 

 

„ČÁST OSMÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I 

bodů 74, 78, 115 a 151 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. 

ledna 2028.“. 

 

 

SD 7688 

E26. V části první čl. I bodě 72 § 47f odst. 1 se na konci věty první doplňují slova „nebo do péče 

fyzické osoby podle § 953 občanského zákoníku“. 

 

E27. V části první, čl. I se za bod 75 vkládá nový bod 76, který zní: 

 

„76. Na konci § 47g se doplňuje nový odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Jde-li o nezaopatřené dítě svěřené do péče jiné osoby, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

jen je-li vyšší než výživné stanovené soudem na toto dítě, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem 

a výživným.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

E28. V části první, čl. II bodech 7 až 10 se slova „1. ledna 2021“ nahrazují slovy „1. ledna 2022“. 

 

E29. V části první, čl. II bodech 8 a 10 se slova „31. prosince 2026“ nahrazují slovy „31. prosince 

2027“. 

 

E30. V části první, čl. II bodě 9 se slova „1. lednu 2021“ nahrazují slovy „1. lednu 2022“. 

 

E31. Část osmá včetně nadpisu zní: 

„ČÁST OSMÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I 

bodů 74, 79, 115 a 151 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 

1. ledna 2028.“. 

 

SD 7689 

E32. V části první, čl. I, bodě 46 se číslovka „30 000 Kč“ nahrazuje číslovkou „36 000 Kč“. 

 

E33. V části první, čl. I se za bod 54 vkládá nový bod 55, který zní: 

 

„55. V § 42n odst. 1 větě první se slovo „zda“ nahrazuje slovem „že“ a slova „ , délce jejich pobytu 

v uvedeném zařízení a změně věku dětí“ nahrazují slovy „nebo ke změně délky pobytu dítěte 

v uvedeném zařízení“.“. 
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Následující body se přečíslují. 

 

E34. V části první, čl. I dosavadní bod 55 nově zní: 

 

„55. V § 42n odst. 2 se slova „ , ke změně délky jejich pobytu v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc nebo ke změně věku dětí,“ nahrazují slovy „nebo ke změně délky pobytu dítěte v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc,“, text „písm. e)“ se nahrazuje textem „písm. d)“ a text „písm. f)“ se 

nahrazuje textem „písm. e)“.“. 

 

E35. V části první, čl. I se za dosavadní bod 55 vkládají nové body 56 a 57, které znějí: 

 

„56. V § 42n odstavec 4 zní:  

 

„(4) Rozhodnutí o změně výše státního příspěvku se písemně nevyhotovuje, učiní se o něm pouze 

záznam do spisu a zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se o něm písemně 

vyrozumí. Rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení a nabývá vykonatelnosti provedením 

záznamu do spisu.“. 

 

57. V § 42n se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní:  

 

„(5) Rozhodnutí o změně výše státního příspěvku se vyhotoví písemně a oznámí zřizovateli zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pokud o to zřizovatel požádá do 15 dnů ode dne doručení 

písemného vyrozumění. Nestane-li se tak, nabývá rozhodnutí právní moci marným uplynutím této 

lhůty.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

E36. V části první, čl. II bodech 7 až 10 se slova „1. ledna 2021“ nahrazují slovy „1. ledna 2022“. 

 

E37. V části první, čl. II bodech 8 a 10 se slova „31. prosince 2026“ nahrazují slovy „31. prosince 

2027“. 

 

E38. V části první, čl. II bodě 9 se slova „1. lednu 2021“ nahrazují slovy „1. lednu 2022“. 

 

E39. Část osmá včetně nadpisu nově zní: 

„ČÁST OSMÁ 

ÚČINNOST 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 74, 

78, 115 a 151 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 

2028.“. 

 

SD 7690 

Návrh změny – Varianta I: 

E40. V části první, čl. I, bodě 80, § 47j odst. 2 se číslovka „22 000 Kč“ nahrazuje číslovkou „30 000 

Kč“. 

 

E41. V části první, čl. II bodech 7 až 10 se slova „1. ledna 2021“ nahrazují slovy „1. ledna 2022“. 

 

E42. V části první, čl. II bodech 8 a 10 se slova „31. prosince 2026“ nahrazují slovy „31. prosince 

2027“. 
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E43. V části první, čl. II bodě 9 se slova „1. lednu 2021“ nahrazují slovy „1. lednu 2022“. 

 

E44. Část osmá včetně nadpisu zní: 

„ČÁST OSMÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I 

bodů 74, 78, 115 a 151 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. 

ledna 2028.“. 

 

SD 7691 

E45. V části první, čl. I, bodě 66 se číslovka „54 000 Kč“ nahrazuje číslovkou „60 000 Kč“. 

 

E46. V části první, čl. II bodech 7 až 10 se slova „1. ledna 2021“ nahrazují slovy „1. ledna 2022“. 

 

E47. V části první, čl. II bodech 8 a 10 se slova „31. prosince 2026“ nahrazují slovy „31. prosince 

2027“. 

 

E48. V části první, čl. II bodě 9 se slova „1. lednu 2021“ nahrazují slovy „1. lednu 2022“. 

 

E49. Část osmá včetně nadpisu zní: 

„ČÁST OSMÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 74, 

78, 115 a 151 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 

2028.“. 

 

SD 7692 

Návrh změny – Varianta II (pokud projde PN pana poslance Juchelky): 

Upozornění legislativy: není zřejmé, ke kterému z pozměňovacích návrhů pana poslance Juchelky se 

tato varianta II vztahuje. 

E50. V části první, čl. I, bodě 80, § 47j odst. 2 zní: 

 

„(2) Výše odměny pěstouna osoby v evidenci za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak, činí 

2násobek minimální mzdy za měsíc, a to i v případě, že není zároveň osobou pečující.“.  

 

E51. V části první, čl. II bodech 7 až 10 se slova „1. ledna 2021“ nahrazují slovy „1. ledna 2022“. 

 

E52. V části první, čl. II bodech 8 a 10 se slova „31. prosince 2026“ nahrazují slovy „31. prosince 

2027“. 

 

E53. V části první, čl. II bodě 9 se slova „1. lednu 2021“ nahrazují slovy „1. lednu 2022“. 
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E54. Část osmá včetně nadpisu zní: 

„ČÁST OSMÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I 

bodů 74, 78, 115 a 151 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. 

ledna 2028.“. 

 

SD 7693 

E55. Část osmá včetně nadpisu zní 

„ČÁST OSMÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I 

bodů 74, 78, 115 a 151 a ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 

1. ledna 2028.“. 

 

 

 

F. Poslankyně Monika Červíčková 

SD 7742 

F1. V části první, čl. I se bod 41 upravuje následujícím způsobem: 

„41. V § 42ab se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V případě sourozenecké skupiny nebo krizového 

lůžka může jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu nezbytně 

nutnou pečovat maximálně o 5 dětí svěřených do péče tohoto zařízení.“.“. 

 

SD 7744 

F2. V části první, čl. I bodě 46 se číslovka „30 000 Kč“ nahrazuje číslovkou „35 000 Kč“. 

 

 

 

G. Poslankyně Karla Šlechtová 

SD 7763 

G1. V části první, čl. I bod 62 nově zní: 

 

„62. V § 47b odstavce 6 až 8 znějí: 

 

          „(6) Uzavřely-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, který není místně příslušný k podání 

návrhu na uzavření dohody o výkonu pěstounské péče, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená 

osoba dohodu o výkonu pěstounské péče, zpracuje nejméně jednou za 6 měsíců a při zániku dohody 

o výkonu pěstounské péče zprávu o průběhu výkonu pěstounské péče a naplňování dohody o výkonu 

pěstounské péče, kterou předá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je místně příslušný 

k podání návrhu na uzavření dohody o výkonu pěstounské péče, a obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, v jehož obvodu má trvalý pobyt dítě svěřené do pěstounské péče této osobě pečující nebo 

osobě v evidenci, a to do 15 dnů ode dne po vypracování této zprávy. 
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(7) Osoba pečující nebo osoba v evidenci uzavírá jedinou dohodu o výkonu pěstounské péče 

bez ohledu na počet svěřených dětí. 

 

     (8) Pokud jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci oba manželé nebo jiné dvě osoby, které 

jsou společnými pěstouny nebo poručníky, společně uzavírají jedinou dohodu o výkonu pěstounské 

péče bez ohledu na počet svěřených dětí a bez ohledu na skutečnost, zda některé nebo všechny 

svěřené děti jsou svěřeny do jejich společné péče. To neplatí v případě dětí svěřených do výlučné 

péče jen jednoho z manželů nebo jedné ze dvou jiných společných osob pečujících, pokud manželé 

nebo jiné dvě společné osoby pečující spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí a obecní 

úřad obce s rozšířenou působností na žádost jednoho z manželů nebo jedné ze společných osob 

pečujících rozhodne, že se ke skutečnosti, že oba manželé nebo jiné dvě společné osoby pečující jsou 

osobou pečující nebo osobou v evidenci, nepřihlíží.“.“. 

 

G2. V části první, čl. I bod 79 zní: 

 

„79. V § 47i odstavce 2 a 3 znějí: 

 

        „(2) Pokud jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci oba manželé nebo jiné dvě osoby, které 

jsou společnými pěstouny nebo poručníky, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Na 

pěstounskou péči vykonávanou druhým manželem nebo druhou společnou osobou pečující se pro 

účely stanovení výše odměny pěstouna podle věty první hledí jako na společnou pěstounskou péči. 

Jestliže manželům, kteří jsou oba osobou pečující, nebo jiným dvěma osobám, které jsou společnými 

pěstouny nebo poručníky, vznikne nárok na odměnu pěstouna podle § 47j odst. 1 písm. d) nebo podle 

§ 47j odst. 4, mohou manželé nebo jiné dvě společné osoby pečující společně požádat krajskou 

pobočku Úřadu práce o přiznání odměny pěstouna oběma manželům nebo oběma společným osobám 

pečujícím. Krajská pobočka Úřadu práce v takovém případě přizná každému z obou manželů nebo 

každé z obou společných osob pečujících odměnu pěstouna ve výši poloviny částky odměny. 

 

          (3) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy manželé 

nebo jiné dvě osoby, které jsou společnými pěstouny nebo poručníky, spolu nejméně po dobu tří 

měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se nepostupuje podle odstavce 2 a ke skutečnosti, že oba 

manželé nebo obě společné osoby pečující jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci, se nepřihlíží. 

Nedohodnou-li se v takovém případě manželé nebo jiné dvě společné osoby pečující o tom, komu z 

nich náleží odměna pěstouna z důvodu péče o dítě svěřené rozhodnutím příslušného orgánu do jejich 

společné péče, platí § 47n věty druhá a třetí obdobně.“.“. 

 

G3. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která zní: 

 

„ČÁST SEDMÁ 

 

Změna občanského zákoníku 

 

Čl. VIII 

 

V § 964 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se za slova „společné pěstounské péče“ 

vkládají slova „dvěma osobám jako“ a slova „ , pokud jsou manželé“ se nahrazuji slovy „ ; budou 

jimi zpravidla manželé“. 

Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části osmá a devátá. Dosavadní články VIII a IX se 

nově označují jako čl. IX a X.“ 
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H. Poslankyně Olga Richterová 

SD 7838 

H1. V části první čl. I. se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní: 

„8. V 13a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „dočasně odejmout dítě“ doplňují slova 

„po dovršení 3 let“.“. 

H2. V části první čl. I. se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní: 

„9. V §13 a odst. 2 se za slova „o svěření dítěte“ vkládají slova „po dovršení 3 let“.“. 

H3. V části první čl. I. se za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní: 

„10. V §13 a odst. 2 se za slova „pobytu dítěte“ vkládají slova „po dovršení 3 let“.“. 

H4. V části první čl. I. se za bod 10 vkládá nový bod 11, který zní: 

„11.  V § 13a se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Soud nemůže nařídit opatření dle předchozích odstavců v případě dětí do dovršení 3 let 

s výjimkou rozhodnutí o umístění dítěte do dovršení 3 let do zařízení sociálních služeb podle 

zákona o sociálních službách.“.“. 

H5. V části první čl. I. se za bod 26 vkládá nový bod 27, který zní: 

„27. V § 29 odst. 1 se  za slovo „umístěni“ vkládá slovo „společně“ a na konci textu odstavce 

se doplňují slova „ ; to neplatí v případě dítěte do dovršení 3 let, ledaže je společné umístění 

se sourozenci v nejlepším zájmu dítěte do dovršení 3 let z důvodu zachování sourozeneckých 

vazeb.“.“. 

H6. V části první čl. II. se doplňuje nový bod 20, který zní: 

„20. V zařízeních uvedených v § 42 a násl. lze poskytovat pobytové služby dětem do dovršení 

1 roku nejdéle do 31. prosince 2022 a dětem do dovršení 3 let nejdéle do 31. prosince 2023.“. 

H7. V dosavadní části čtvrté čl. V. se vkládá nový bod 6, který zní: 

„6. V § 48 se za odstavec 1 vkládá odstavec 2, který zní: 

 

„(2) Osobám mladším 4 let se pobytové služby podle věty první poskytují pouze v případě, že 

se považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III a IV nebo za osoby, u 

nichž lze po dosažení 1 roku věku předpokládat naplnění podmínek závislosti na pomoci jiné 

fyzické osoby ve stupni III a IV, a orgán sociálně-právní ochrany dětí písemně potvrdí, že 

potřebnou péči nelze zajistit v rodinné nebo náhradní rodinné péči. Podmínka podle věty druhé 

se považuje za splněnou i tehdy, je-li podána žádost o přiznání příspěvku na péči a 

neposkytnutí pomoci by podle posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb 

ohrozilo život nebo zdraví zájemce o službu, a to do skončení tohoto řízení.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.“. 

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 7. 
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H8. Za část třetí se vkládají nové části čtvrtá až desátá, které včetně nadpisů znějí: 

„ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy 

Čl. IV 

Zákon 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 zákona č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 

383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona 

č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 352/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 

Sb. se mění takto: 

1. V § 1 odst. 2 se slova „, a to zpravidla“ zrušují a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“. 

 

2. V § 12 odst. 3 se slovo „zpravidla“ zrušuje, číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“ a na 

konci textu odstavce se doplňují slova „pro tyto děti neplatí omezení dle věty první“. 

 

3. V § 20 odst. 1 se na konci text písmene d) doplňují slova „to neplatí v případě dítěte 

do dovršení 3 let, ledaže je společné umístění se sourozenci v nejlepším zájmu dítěte 

do dovršení 3 let z důvodu zachování sourozeneckých vazeb.“. 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 

Čl. V 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 

225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 167/2000 Sb., zákona č. 

459/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 

220/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 

320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 

455/2003 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 

359/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 

123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 

350/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 

340/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 

264/2006 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 

57/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 

270/2008 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 

59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 

227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 

1/2012 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 

403/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 238/2013 Sb., zákona č. 

60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 

458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 

267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 

47/2016 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 
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290/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 231/2017 Sb., zákona č. 282/2018 Sb., zákona č. 

45/2019 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 15 odstavec 16 zní: 

„(16) Z rozpočtu zřizovatele se hradí zdravotnická záchranná služba, s výjimkou 

zdravotních výkonů podle § 28.“. 

2. V § 16a odst. 2 písm. a) se slova „v dětských domovech pro děti do 3 let věku 53),“ zrušují. 

Poznámka pod čarou č. 53 se zrušuje. 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví 

Čl. VI 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění zákona č. 274/2001 Sb. zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., 

zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., 

zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., 

zákona č.125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., 

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., 

zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., 

zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., 

zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., 

zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 

zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., 

zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., a 

zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 15 odst. 2 se věta druhá zrušuje.  

2. V § 46 odst. 4 se slova „do dětských domovů pro děti do 3 let věku,“ a slova „poskytovatelé 

zdravotních služeb, jde-li o fyzickou osobu umístěnou do dětského domova pro děti do 3 let 

věku,“ zrušují. 

3. V§ 79 odst. 1 písm. a) se za slova „mladistvé a studenty“ vkládá slovo „nebo“ a slova „nebo 

označení dětského domova pro děti do 3 let věku“ se zrušují.  

ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

Čl. VII 

V § 48 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., 

zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., 

zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., 

zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., 

zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 36/2010 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., 
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zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., 

zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 

458/2011 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 

243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 

40/2017 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 

371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb., se písmeno h)  

zrušuje. 

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písm. h) až k). 

ČÁST OSMÁ 

Změna zákona o místních poplatcích,  

Čl. VIII 

V § 10g  písm. b)  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., 

zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., 

zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., 

zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 485/2011 Sb., 

zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb. a zákona č. 170/2017 Sb., 

se slova „dětského domova pro děti do 3 let věku,“ zrušují. 

ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákoníku práce 

Čl. IX 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., 

zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 116/2008 Sb., 

zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., 

zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., 

zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 

zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 

zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., 

zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., 

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., 

zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., 

zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., 

zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., 

zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb. a zákona č. 32/2019, se mění takto: 

1. V § 198 odst. 2  se slova „kojeneckého nebo jiného“  zrušují. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

2. V § 198 odst. 3 se slova „jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné 

péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů,“ zrušují.  
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ČÁST DESÁTÁ 

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů  

Čl. X 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 

413/2005 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 

626/2004 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 

436/2004 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 

326/2009 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 

375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 

303/2013 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 

377/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 247/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 

310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 235/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 

163/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 84 odst. 2 se slova „kojeneckého nebo jiného“ zrušují. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

2. V § 84 odst. 3 se slova „nebo je-li jejich dítě v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného 

ústavu z jiných než zdravotních důvodů,“ zrušují. 

Následující části a články se přečíslují.  

 

H9. Dosavadní část šestá nově zní: 

„ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o zdravotních službách 

Čl. VII 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), ve znění zákona č. 167/2002 Sb., zákona č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014, zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 

126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 

264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 

193/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb. a zákona č. 290/2017 Sb., se mění 

takto: 

1. Nadpis hlavy druhé se zrušuje.  

 

2. § 43 a 44 se včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušují  

 

3. V § 119 odst. 1 se slova „, s výjimkou působnosti podle § 44 odst. 5“ zrušují. 

 

4. V § 120 se text „§ 44 odst. 4,“ zrušuje.  

 

5. V § 124 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
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Čl. VIII 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se vyhláška č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce 

v dětském domově pro děti do 3 let věku.“. 

Následující části a články se přečíslují.   

 

H10. V dosavadní části sedmé čl. VIII se vkládá nový bod 1, který zní: 

„1. V § 452 odst. 2 se za větu první vkládá věta „U dětí do dovršení 3 let je vhodným 

výchovným prostředím pouze péče fyzické osoby“.“. 

  

H11. V dosavadní části osmé článek IX nově zní: 

„Čl. IX 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I 

bodů X1, X2, X3, X4, X5, dosavadní částí čtvrté bodu X1, nových částí čtvrté až desáté, 

dosavadní části šesté a dosavadní části sedmé článku VIII bodu X1, která nabývají účinnosti 

dnem 1. ledna 2024,  ustanovení části první čl. I bodů 74, 78, 115 a 151 a ustanovení části 

první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2027.“.  

 

SD 7797 

H12. V části čtvrté čl. V. se za bod 4 vkládá  nový bod 5, který zní: 

  

„5. V § 48 se doplňují nové odstavce 5 a 6, které znějí: 

 

„(5) Nezaopatřené děti nejsou umisťovány společně s dospělými osobami, umístění je možné 

pouze v samostatných domácnostech. To neplatí v případě narození dítěte nebo dětí jedné nebo více 

z osob již v zařízení umístěných. 

 

(6) Jeden pracovník v sociálních službách může zajišťovat přímou péči nejvýše o tři děti 

mladší 18 let přes den a o šest dětí mladších 18 let v noci, přičemž současně nesmí zajišťovat přímou 

péči o dospělé uživatele.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

H13. V části osmé, č. IX. se na konci textu věty první zrušuje tečka a doplňují slova: „ a ustanovení 

části čtvrté čl. V. bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.“. 

 

SD 7701 

H14. V části první čl. I se za dosavadní bod 18 vkládá nový bod 19, který zní: 

 

„19. V § 22 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Krajský úřad dále v pseudonymizované podobě zveřejňuje a nejméně jedenkrát za 30 dní 

aktualizuje údaje o evidovaných dětech uvedených v § 19a odst. 1 a evidovaných žadatelích, a to 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejňují se alespoň: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=187543)



31 

 

a) evidenční označení dítěte uvedeného v § 19a odst. 1, jeho věk a pohlaví, dále evidenční označení 

jeho sourozenců, které je třeba umístit společně do stejné rodiny. 

b) evidenční označení žadatele, údaj o počtu a věku dětí, které může přijmout do náhradní rodinné 

péče, a údaj o formě náhradní rodinné péče.“. 

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11. 

 

SD 7702 

H15. V části první čl. I  bod 38 zní: 

 

„38. V § 42 odstavce 2 až 5 znějí: 

 

„(2) Ochrana a pomoc podle odstavce 1 se poskytuje 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 zajištění 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. 

 

(3) Nezaopatřenému dítěti se v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje 

osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k 

jeho potřebám. Osobním vybavením se rozumí zejména prádlo, šatstvo a obuv; některými 

službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra.  

 

(4) 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 o dítě a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním 

plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany. 

 

(5) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

a) na základě rozhodnutí soudu; § 13a odst. 3 platí obdobně, 

b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo 

d) požádá-li o to dítě.“.“. 

 

H16. V části první čl. I  bodě 39 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 

 

SD 7798 

H17. V části první čl. I  bod 38 zní: 

 

„38. V § 42 odstavce 2 až 5 znějí: 

 

„(2) Ochrana a pomoc podle odstavce 1 se poskytuje v rozsahu těchto činností: 

a) poskytnutí ubytování,  

b) poskytnutí stravy, 
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c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo zajištění 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. 

 

(3) Nezaopatřenému dítěti se v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje 

osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k 

jeho potřebám. Osobním vybavením se rozumí zejména prádlo, šatstvo a obuv; některými 

službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra.  

 

(4) 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 o dítě a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním 

plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany. 

 

(5) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

a) na základě rozhodnutí soudu; § 13a odst. 3 platí obdobně, 

b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo 

d) požádá-li o to dítě. 

Ustanovení § 8  tímto nejsou dotčena.“.“. 

 

H18. V části první čl. I  bodě 39 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 

 

SD 7704 

H19. V části první čl. I bodě 4 se v § 2a za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:  

 

„d) mladým dospělým zletilá nebo plně svéprávná osoba, která je nezaopatřeným dítěte podle zákona 

o státní sociální podpoře.“. 

 

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena f) až h).    

 

H20. V části první čl. I bodě 114 v §50b odstavce 1 až 5 znějí: 

 

„(1) Mladý dospělý má nárok na měsíční zaopatřovací příspěvek, a to za následujících podmínek  

 

a) do dne nabytí zletilosti nebo plné svéprávnosti byl svěřen rozsudkem do péče zakládající nárok na 

zaopatřovací příspěvek, kterou je 

1. pěstounská péče podle § 47a odst. 1 nezprostředkovaná orgány sociálně-právní ochrany v trvání 

alespoň 3 let před nabytím zletilosti nebo plné svéprávnosti mladého dospělého, popřípadě v 

trvání 12 měsíců bezprostředně předcházejících zletilosti nebo plné svéprávnosti mladého 

dospělého, byla-li pěstounská péče podle tohoto zákona zprostředkována, nebo 

2. nařízená ústavní výchova podle občanského zákoníku, a to včetně svěření do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku, v trvání alespoň 12 

měsíců bezprostředně předcházejících zletilosti nebo plné svéprávnosti mladého dospělého. 

b) nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který dosud nebyl zahlazen, 

a 
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c) má vypracován individuální plán mladého dospělého a poskytuje součinnost při jeho 

vyhodnocování a aktualizaci podle § 50d. 

 

(2) Podmínka podle odstavce 1 písm. a) je považována za splněnou také tehdy,  

a) došlo-li během péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek ke změně osoby pěstouna 

nebo ke změně poskytovatele služeb v zařízení ústavní výchovy; 

b) pokud byl mladý dospělý bezprostředně před svěřením do pěstounské péče v ústavní výchově 

alespoň po dobu 12 měsíců po sobě jdoucích 

c) pokud byl mladý dospělý bezprostředně před nařízením ústavní výchovy nepřetržitě alespoň 1 

rok v pěstounské péči a následně nařízená ústavní výchova trvala alespoň 6 měsíců po sobě jdoucích 

d) pokud byl mladý dospělý svěřen do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek z důvodu 

jeho oboustranného osiření 

e) pokud byl mladý dospělý svěřen do pěstounské péče nezprostředkované orgány sociálně-právní 

ochrany dětí z důvodu prohlášení jeho rodičů za nezvěstné, pobytu rodiče ve zdravotnickém zařízení, 

pobytu rodiče v pobytovém zařízení sociálních služeb, vzetí rodiče do vazby nebo nástupu rodiče do 

výkonu trestu odnětí svobody. 

 

(3) Doby, po které trvala péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, se pro účely splnění 

podmínky podle odstavce 1 písm. a) sčítají, pokud navazovaly jednotlivé druhy péče zakládající nárok 

na zaopatřovací příspěvek bezprostředně na sebe.   

 

(4) Do doby podle odstavce 1 písm. a) se započítává i doba 

a) po kterou byl mladý dospělý svěřen do pěstounské péče na základě usnesení soudu o nařízení 

předběžného opatření nebo  

b) po kterou byl 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 péči zakládající nárok na zaopatřovací 

příspěvek podle odstavce 1 písm. a) vykonatelným. 

 

(5) Nárok na zaopatřovací příspěvek má rovněž mladý dospělý, který není nezaopatřeným dítětem 

podle zákona o státní sociální podpoře, protože je poživatelem invalidního důchodu z důchodového 

pojištění pro invaliditu třetího stupně, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, a to 

nejdéle do dovršení 26 let věku. Co se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, 

stanoví zákon o státní sociální podpoře.“. 

 

A dále se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 76 zrušuje.  

 

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.    

 

H21. V části první čl.I  bodě 114 se v §50e odst. 1 slova „činí 15 000“ nahrazují slovy „odpovídá výši 

minimální mzdy“. 

 

H22. V části první čl.I  bodě 114 se v § 50e odst. 2  slova „činí 25 000“ nahrazují slovy „odpovídá 

výši 1,75násobku minimální mzdy“. 

 

SD 7800 

H23. V části sedmé čl. VIII se bod 3 zrušuje.  

 

Následující body se přečíslují.  

 

SD 7799 

H24. V části první čl. I bodě 66 se číslovka „54 000 Kč“ nahrazuje číslovkou „66 000 Kč“. 
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H25. V části první čl. I bodě 80 se v § 47j odst. 1 písm. a)  číslovka „12 000 Kč“ nahrazuje slovy 

„1,5násobek minimální mzdy“. 

 

H26. V části první čl. I bodě 80 se v § 47j odst. 1 písm. b) číslovka „16 000 Kč“ nahrazuje slovy 

„1,8násobek minimální mzdy“. 

 

H27. V části první čl. I bodě 80 se v § 47j odst. 1 písm. c) číslovka „20 000 Kč“ nahrazuje slovy 

„2násobek minimální mzdy“.  

 

H28. V části první čl. I bodě 80 se v § 47j odst. 1 písm. d) číslovka „30 000 Kč“ nahrazuje slovy 

„2,5násobek minimální mzdy“. 

 

H29. V části první čl. I bodě 80 v § 47j odstavec 2 nově zní: 

 

„(2) Výše odměny pěstouna osoby v evidenci za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno 

jinak, činí 

a) 1,8násobek minimální mzdy, jde-li o osobu v evidenci, která není zároveň osobou pečující, 

b) 2,25násobek minimální mzdy, je-li osoba v evidenci zároveň osobou pečující, které je do péče 

svěřeno 1 dítě, 

c) 2,5násobek minimální mzdy, 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 II (středně těžká 

závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).“. 

 

H30. V části první čl. I bodě 80 v § 47j odstavec 3 nově zní: 

 

„(3) Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 

písm. b) a d) a podle odstavce 2 písm. b) a c) zvyšuje o 0,45násobek minimální mzdy.“. 

 

H31. V části první čl. I bodě 80 v § 47j odstavec 4 nově zní: 

 

„(4) Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. d) a podle odstavce 2 písm. b) a c) se zvyšuje 

o 0,45násobek minimální mzdy za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující, jde-li o 

dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo 

ve stupni IV (úplná závislost).“. 

 

H32. Část třetí nově zní: 

„ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o státní sociální podpoře 

 

Čl. IV 

 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 

Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., 

zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., 

zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., 

zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., 

zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 

zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., 

zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., 

zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., 
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zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., 

zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., 

zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 

zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., 

zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., 

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 

č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 

253/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 

188/2016 Sb. zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 

200/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. zákona č. 

277/2019 Sb., zákona č. 349/2019 Sb. a zákona č. 363/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 5 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 77 zní: 

„f) rodičovský příspěvek a opakující se zaopatřovací příspěvek77),“. 

 

Poznámka pod čarou č. 77 zní: 

 

77) § 50b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2. V § 30a, odstavec (3) zní: Je-li dítě rozhodnutím soudu svěřeno do pěstounské péče s nárokem 

na odměnu pěstouna, nárok na rodičovský příspěvek nevzniká. 

 

3. V § 30b, odstavec 1, písm. c) se slova „s výjimkou pěstounské péče na přechodnou 

dobu“ nahrazují slovy „ s výjimkou pěstounské péče s nárokem na odměnu pěstouna“.“. 

 

SD 7707 

H33. V  části první čl. I bodě 4 se v § 2a za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

 

„d) příbuzným pěstounem je osoba pečující, která je příbuzná svěřenému dítěti v přímé či pobočné 

linii, případně manžel nebo partner této osoby.“. 

 

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena f) až h).    

 

H34. V části první čl. I se za dosavadní bod 70 vkládají nové body 71 až 73, které znějí: 

 

„71. V § 47e se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:  

 

„c) příspěvek pro příbuzného pěstouna.“.  

 

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písm. d) až f). 

 

72. V § 47r odst. 2 se text „§ 47e písm. a) a b)“ nahrazuje textem „§ 47e písm. a) až c)“. 

 

73. V § 47r odst. 3 se text „§ 47e písm. c), d) a e)“ nahrazuje textem „§ 47e písm. d) až f)“.“. 

 

H35. V části první čl. I bodech 77 a 78 se za slova „osoba pečující“ vkládají slova „ , která není 

příbuzným pěstounem podle § 2a, písm. d)“. 
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H36. V  části první čl. I bodě 80 v § 47j se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5 a dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 

6. 

 

H37. V části první čl. I se za dosavadní bod 80 vkládá nový bod 81, který zní: 

 

„81. § 47k Včetně nadpisu zní: 

 

„§ 47k 

 

Příspěvek pro příbuzného pěstouna 

 

(1) Osoba pečující, která je příbuzným pěstounem podle §2, písmena d), má nárok na příspěvek 

pro příbuzného pěstouna, který se nepovažuje za příjem ze závislé činnosti. 

 

(2) Výše příspěvku pro příbuzného pěstouna činí 

a) 0,5násobek minimální mzdy při péči o jedno dítě, 

b) 1,0násobek minimální mzdy při péči o dvě děti, 

c) 1,5násobek minimální mzdy při péči o tři a více dětí nebo o 1 dítě, které je osobou závislou na 

pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo 

ve stupni IV (úplná závislost). 

 

(3) Pokud jsou příbuznými pěstouny oba manželé nebo oba poručníci, náleží příspěvek pro 

příbuzného pěstouna pouze jednomu z nich.“.“.  

 

H38. V části první čl. I bodě 96 se v § 47x odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“, v 

písm. g) se slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.  

 

H39. V části první čl. I bod 148 nově zní: 

 

„148. V § 61 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e) které 

zní: 

 

„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.“.“.  

 

 

 

I. Poslankyně Pavla Golasowská 

SD 7679 

I1. V části první, v článku I. bod 80 nově zní: 

„80. § 47j zní: 

„§ 47j 

(1) U osoby pečující, která zároveň není osobou v evidenci, činí odměna pěstouna za 

kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak, 

a) 22 800 Kč při péči o 1 dítě, 

b) 30 400 Kč při péči o 2 děti, 
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c) 38 000 Kč při péči o 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

v jakémkoliv stupni závislosti. 

(2) Výše odměny pěstouna osoby v evidenci za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak, 

činí odměna, a to i v případě, že není zároveň osobou pečující, 

a) 27 360 Kč, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, 

b) 34 200 Kč při péči o 1 dítě, 

c) 38 000 Kč při péči o 2 až 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické 

osoby v jakémkoliv stupni závislosti. 

(3) Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 

písm. c) zvyšuje o 6 840 Kč. 

(4) Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. c) se zvyšuje o 9 000 Kč za každé další dítě 

svěřené do péče osoby pečující, jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). 

(5) Za každé další dítě svěřené do péče osoby v evidenci se odměna pěstouna podle odstavce 

2 písm. c) zvyšuje o 6 840 Kč. 

(6) Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo podle odstavce 2 náleží osobě 

pečující, která je rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, pouze v případech 

zvláštního zřetele hodných, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo 

osoby v evidenci a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí 

o přiznání odměny pěstouna si krajská pobočka Úřadu práce vyžádá vyjádření příslušného obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností. 

(7) Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 

karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo ve 

kterém byla nařízena karanténa. Je-li dítě svěřené osobě pečující v plném přímém zaopatření 

ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby, odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží. 

(8) Odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno vedení v 

evidenci osob, které mohou poskytovat pěstounskou péči po přechodnou dobu.“.“. 

 

 

 

J. Poslanec Jan Bauer 

SD 7682 

J1. V části první čl. I se za bod 43 vkládá nový bod 44, který zní: 

 

„44. § 42g zní: 

 

„Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

§ 42g 

 (1) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nárok na státní příspěvek za 

pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo na 

základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti podle § 42a. 
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 (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. 

 

 (3) Státní příspěvek 

a) náleží měsíčně za každé dítě ve výši 36 000 Kč, 

b) se snižuje o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc a pobyt mimo toto zařízení trvá po dobu 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů 

c) náleží i po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy dítěte umístěného 

dosud v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jestliže je dítěti nadále poskytována péče v 

tomto zařízení, a to až do dne přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon ústavní výchovy 

sjednaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 28.“. 

 

 

 

K. Poslanec Marian Jurečka 

SD 7842 

K1. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní: 

 

„ČÁST OSMÁ 

 

Změna občanského zákoníku 

 

Čl. IX 

V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 

Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 163/2020 Sb. 

a zákona č. 33/2020 Sb., se za § 923 vkládá § 923a, který zní: 

 

„§ 923a 

 

Valorizace výživného 

 

(1) Výživné pro nezletilé dítě se každoročně navyšuje o míru inflace vyjádřenou přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Pro tyto účely se použije míra inflace vyhlašovaná 

každoročně Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž 

je vyhlašována. 

 

(2) Výživné se navyšuje vždy k 1. dubnu kalendářního roku, v němž je míra inflace vyhlašována. 

Navýšené výživné se použije jako základ pro navýšení v následujícím kalendářním roce.“.“. 

 

Dosavadní část osmá, článek IX, se označují jako část devátá, článek X. 

 

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=187543)



39 

 

SD 7843 

K2. V části sedmé v článku VIII se za bod 8 doplňuje bod 9, který zní: 

 

„9. Za § 472a se vkládá § 472b, který zní: 

„§ 472b 

 

Valorizace výživného 

 

(1) Rozhoduje-li soud o výživném pro nezletilé dítě, stanoví v rozhodnutí valorizaci výživného, 

a to i bez návrhu. 

 

(2) Valorizací výživného je jeho každoroční navýšení o míru inflace vyjádřenou přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za 

kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž je vyhlašována. 

 

(3) Valorizaci výživného stanoví soud tak, aby k navýšení došlo vždy k 1. dubnu každého 

kalendářního roku. Navýšené výživné se použije jako základ pro valorizaci v následujícím 

kalendářním roce.“. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 26. března 2021 

 

 

 

Marek  Novák, MBA, v.r.  

zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku 

 

 

 

 

Mgr. Marek Výborný 

zpravodaj ústavně právního výboru 

 

v z. JUDr. Stanislav Grospič, v.r. 

místopředseda ústavně právního výboru 
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Návrh doprovodného usnesení 

 

Poslankyně Lucie Šafránková 

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

 

prostřednictvím vlády ukládá ministryni práce a sociálních věcí, aby do 31. 8. 2021 zpracovala 

a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky komplexní závaznou metodiku pro 

činnost doprovázejících organizací a dalších subjektů poskytujících služby odborné pomoci 

pěstounům.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=187543)


	Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 24. března 2021

