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Novela zákona o SPO
DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
• Nárok na příspěvek při převzetí dítě i pro přechodné pěstouny (jednorázová dávka dle věku dítěte
8.000-10.000 Kč na nákup vybavení a ošacení pro převzaté dítě, u PPPD omezeno)
• Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte i pro děti svěřené do péče jiné osoby podle § 953 OZ
(svěřenectví) – po odečtení výživného stanoveného soudem.
• Upřesnění a zjednodušení řízení o dávkách pěstounské péče, posuzování fakticity péče pro nárok na
dávky a uzavření dohody o výkonu pěstounské péče.
• Aktivní legitimace OÚ ORP k podání návrhu k soudu návrh na zrušení pěstounské péče a na odvolání
poručníka.
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Novela zákona o SPO
ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVEK
Nárok mladého dospělého, který opouští náhradní péči a splňuje podmínku nezaopatřenosti (studuje) na:

• opakovaný příspěvek ve výši 15 000 Kč/měsíc,
• po ukončení nezaopatřenosti jednorázová částka 25 000 Kč – bude možno žádat od 02.01.2022.
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Novela zákona o SPO
PŘÍSPĚVEK NA DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
• zvýšení státního příspěvku na 54.000 Kč na doprovázení 1 rodiny na 1 rok
• zavedení povinnosti příjemce SPVPP předkládat příslušné KrP ÚP ČR přehled čerpání SPVPP za
uplynulý kalendářní rok a vrátit případnou nevyčerpanou částku státního příspěvku na ÚP.
• nebude se jednat o účetní závěrku. V novele nejsou však přechodová ustanovení, za které období se
přehled čerpání bude odevzdávat. Teprve bude dojednáváno, spíše bude odloženo od roku 2023 za rok
2022. Neodevzdání je přestupkem

• OMEZENÍ MOŽNOSTI ZMĚNIT DOPROVÁZEJÍCÍ SUBJEKT ZE STRANY PĚSTOUNA – MAX. 1 X
ROČNĚ K 1.1. NEBO 1.7. ZAMEZENÍ DUPLICITNÍHO ČERPÁNÍ SPVPP
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Novela zákona o SPO
Omezení institucionální péče o nejmladší děti
• Od roku 2022
Souhlas OSPOD se smluvním pobytem každého dítěte ve ZDVOP a v DD3 a se smluvním pobytem dítěte
do 15 let věku v DOZP.
Omezení umísťování dětí do DD3 pouze na situaci, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou
lůžkovou péči (nepostačuje péče ambulantní) + vypuštění možnosti umístění dítěte do tohoto zařízení z
důvodu jeho ohrožení „nevhodným sociálním prostředím“.
• Od roku 2024 následuje
Zákaz umístění dětí do 3 let do ZDVOP (jakýkoli právní titul), ostatní děti smluvní pobyt se souhlasem
OSPOD či na základě rozhodnutí soudu
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Novela zákona o SPO
• Od roku 2025 přibude kromě výše uvedeného
U dětí do 3 let nelze uložit výchovné opatření dle § 13a ZSPOD pobytem v SVP, ZDVOP, DOZP či
zdravotnickém zařízení.
Na základě předběžného opatření lze dítě mladší 3 let umístit jen do péče fyzické osoby (nikoli ústavní
péče ani ZDVOP).
Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy – od 4 let (výjimka pro sourozence).

DOZP – lze od 4 let (smluvní i soudně nařízené pobyty), u dětí ve stupni závislosti III a IV i dříve.
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Umístění ve ZDVOP
• Zakotvení lhůty 6 měsíců jako nejdelší přípustné doby pobytu dítěte ve ZDVOP i v případě, že dochází
k souběhu pobytu dítěte na základě smlouvy a základě rozhodnutí soudu.
• Nová úprava rozsahu pomoci a ochrany ze strany ZDVOP.
• Zpřehlednění zákonné úpravy činnosti ZDVOP s jednoznačným oddělením podmínek pro umístění
dítěte do péče ZDVOP na základě smlouvy nebo jeho oprávněným zástupcem a na základě rozhodnutí
soudu.
• Úprava výkonu rozhodnutí soudu o umístění dítěte ve ZDVOP - §13a zákona o SPO nebo rozsudku o
ÚV dle § 971 odst. 2 o.z.
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Souhlasy OSPOD
K poskytování péče dítěti ve ZDVOP na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci (dále jen
„smlouva“) bude vyžadován souhlas ORP podle § 16 zákona o SPO – nepůjde-li o smlouvu uzavřenou za
dítě samotným OÚ ORP v postavení veřejného opatrovníka.
OÚ ORP bude rozhodovat o:
a) vydání souhlasu s prodloužení smlouvy nejdéle o další 3 měsíce
b) zrušení souhlasu s poskytování ochrany a pomoci dítěti v péči ZDVOP, pokud dojde k podstatné změně
okolností

c) vydání souhlasu s poskytováním sociálním služby dítěti do 15 let věku v DOZP podle § 48 zákona o SS
d) vydání souhlasu s poskytování zdravotních služeb a zaopatření dítěti v DD3 podle § 43 zákona o ZS na
základě smlouvy
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Souhlasy OSPOD
• Pokud bude dítě způsobilé právně jednat ve věci uzavření smlouvy ve ZDVOP a tuto smlouvu uzavřít
bez zastoupení ZZ nebo jiným oprávněným zástupcem, bude rovněž procesně způsobilé pro podání
žádosti o vydání souhlasu a pro vystupování v řízení o vydání souhlasu před OÚ ORP jako účastník
řízení.
• Naopak v případě, že smlouvu uzavřou ZZ nebo jiné osoby odpovědné za výchovu, bude dítě těmito
osobami zastoupeno rovněž v následném řízení o vydání souhlasu dle ust. 32 odst. 1 SŘ.

• V řízení o vydání souhlasu OÚ ORP se smluvním pobytem dítěte ve ZDVOP, DOZP a DD3 tak nebude
založen důvod pro jmenování tzv. opatrovníka.
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Souhlasy OSPOD
Žádost o vydání souhlasu OÚ ORP se smluvním pobytem dítěte v zařízení musí být podána nejpozději do
3 pracovních dnů po přijetí dítěte do ZDVOP, DOZP nebo DD3, a to na předepsaném tiskopise. Ten je
aktuálně tvořen.
DO 8 dnů OÚ ORP je povinen vydat rozhodnutí o udělení souhlas či neudělení. Když se bude
účastník řízení odvolávat proti zamítnutí souhlasu (§16b), tak ORP musí spis předat na KrÚ do 10 dnů a
ten musí rozhodnout do 15 dnů.
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Další změny
• Úprava služebního průkazu zaměstnanců OSPOD, mělo by dojít k eliminaci požadavků na prokázání
pracovníka OP.
• Zrušení povinného zřizování komise pro SPO starostou – nepovinně je možné stále jejich zřízení.
• Povinnost vedení zvláštní spisové dokumentace o dětech, kterým byla obec jmenována opatrovníkem
nebo poručníkem.
• Výslovné zakotvení možnosti, aby OÚ ORP požádal osobu v evidenci o zajištění neodkladné péče o
dítě v situacích dle § 15 odst. 1, § 16 odst. 1 a § 37 odst. 1 zákona o SPO, a to zpravidla po dobu, než
rozhodne soud o návrhu na nařízení PO.

12

Zákon č. 220/2021 Sb.
Zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění:
•

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

•

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

•

zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě

•

zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

•

zákon č. 45/2003 Sb., o obětech trestných činů

•

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

•

zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

•

zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

A další (zákon o silničním provozu, zákon o rejstříku trestů, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon o
vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, zákon o mezinárodní justiční spolupráci)
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Zákon č. 220/2021 Sb.
Účinnost od 1.1.2022
• s výjimkou části účinné od 1.7.2021 a části s účinností od 1.7.2023 (týká se zavádění terapeutických
programů pro řidiče)
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Vybrané změny zákona č. 220/2021 Sb.

• Trestní zákoník: § 34 "do promlčecí doby se nezapočítává..." je přidáno "anebo trestného činu svádění
k pohlavnímu styku"
• Trestní zákoník: rozšíření přitěžujících okolností - § 42 body h) - trestný čin vůči dítěti, osobě blízké,
těhotné, nemocné, zdravotně postižené, nemohoucí, vysokého věku atd. a o) spáchal trestný čin s další
osobou
• Trestní zákoník: § 202 doplnění odst. 2 - "Stejně bude potrestán, kdo vykoná pohlavní styk s dítětem
nebo se účastní jeho pohlavního sebeukájení, obnažování nebo jiného srovnatelného chování za
účelem vlastního pohlavního uspokojení, jestliže tomuto dítěti nebo jinému byla za to nabídnuta, slíbena
nebo poskytnuta úplata, výhoda nebo prospěch.“
• Zákon o obětech trestných činů: § 2 odst. 4, písm. c, doplnění: "trestného činu znásilnění, týrání
svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí"
• Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: § 23 odst.1 zrušení věty "ochranou výchovu přeměnit v ústavní
výchovu"
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Vybrané změny zákona č. 220/2021 Sb.
• Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: § 14 za odstavec 2 nový odstavec 3 - "Jestliže
mladistvý, u něhož bylo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření, vede ve zkušební
době řádný život a plněním svých povinností prokázal polepšení, může soud pro mládež
uložené výchovné opatření zrušit, pokud lze očekávat, že povede řádný život i bez něj, nebo
již není zapotřebí zvýšeně sledovat a kontrolovat jeho chování; toto rozhodnutí může soud
pro mládež učinit nejdříve po uplynutí šesti měsíců uložené zkušební doby. Stanovená
zkušební doba zůstává rozhodnutím podle věty první nedotčena."
• Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: § 69 druhy zvláštních způsobů řízení, doplnění odst.2
- "zkušební dobu v případě ponechání podmíněného odložení podání návrhu na potrestání
nebo podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti lze prodloužit až o jeden
rok, přičemž celková délka zkušební doby nesmí překročit tři roky"
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Vybrané změny zákona č. 220/2021 Sb.
• Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: § 78 podmíněné propuštění mladistvého dvou odstavců doplněno:
(2) Délka zkušební doby při podmíněném propuštění podle odstavce 1 u odsouzených za provinění, které
trestní zákoník označuje za přečin, se stanoví až na tři roky a u odsouzených za provinění, které trestní zákoník
označuje za zločin, až na pět let. Jestliže bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění mladistvého za
současného vyslovení dohledu, použije se na výkon dohledu obdobně § 16. Zák. č. 220/2021 Sb.;
(3) Pokud je při podmíněném propuštění mladistvému uložena povinnost zdržovat se v určeném obydlí nebo
jeho části, vykonat práce ve prospěch poskytovatelů obecně prospěšných prací nebo složit částku určenou na
pomoc obětem trestné činnosti, nesmí její rozsah převyšovat polovinu výměry stanovené v § 89 odst. 3
trestního zákoníku.
• Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: řízení ve věci dětí mladších 15 let, § 92 jednání - doplněno:

1) V řízení nemusí být dítě vyslechnuto, bylo-li jeho jednání, v němž je spatřován čin jinak trestný, spolehlivě
prokázáno jiným způsobem; to neplatí, pokud dítě o výslech výslovně požádá. Jeho názor ve věci musí být vždy
zjištěn.
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Návštěvy OSPOD ve školách
Využívat pouze v odůvodněných případech, směřovat návštěvu do přestávek, aby nedocházelo k
situacím, kdy dítě musí opustit vyučovací hodinu.
V případě, že má dítě zájem, může být pohovoru účastna některá dítěti blízká osoba (třídní učitelka, školní
psycholožka apod.)
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Plná moc – ověření podpisů
Úředně ověřený podpis na plné moci správní řád vyžaduje pouze v případě plné moci podle § 33 odst. 2
písm. c).
Jedná se o tzv. prezidiální plnou moc, která je udělována pro více řízení, ale pouze s určitě vymezeným
předmětem. Generální plná moc udělovaná advokátovi však tomuto vymezení neodpovídá, a proto se u ní
požadavek na úředně ověřený podpis uplatnit nemůže.
Stanovisko MV ČR, srpen 2020
V případě zplnomocnění „ke všem právním úkonům“, komunikuje OSPOD se zmocněncem. Pokud mají
zákonní zástupci nebo jiné osoby odpovědné za výchovu něco vykonat, zasílá se i jim.
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Podmínka kontaktu s dítětem - VOP
OSPOD pochybil, když podnět Fakultní nemocnice ze srpna 2019 nepostoupil místně příslušnému OSPOD, případně
sám nekontaktoval matku a nepřijal potřebná opatření sociálně-právní ochrany k poskytnutí pomoci matce.
Oba OSPOD se dopustily závažného pochybení, když pominuly nezbytné kroky sociálně-právní ochrany vedoucí ke
správnému vyhodnocení celé situace (komunikace s matkou a zmapování celé situace tak, aby bylo možné předejít
oddělení dítěte od matky). Zákon orgánu sociálně-právní ochrany dětí ukládá, aby jednotlivá opatření sociálně-právní
ochrany dětí na sebe navazovala a vzájemně se ovlivňovala. Přednost mají mít ta opatření, která zabezpečí příznivý
vývoj dítěte v jeho rodinném prostředí (a není-li to možné, tak v náhradním rodinném prostředí) – viz ustanovení § 9a
odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
OSPOD závažně pochybil, když autoritativně rozhodl o formě a četnosti kontaktů s matkou a když bez soudního
rozhodnutí sám rozhodl o pozastavení kontaktů matky s dítětem. O styku rodičů s dětmi je autoritativně oprávněn
rozhodovat pouze soud - podle § 960 odst. 2 a § 967 občanského zákoníku a ustanovení § 47a odst. 2 písm. h) zákona
o sociálně-právní ochraně dětí.
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Kazuistický případ
• rodiče, 4 děti (dcera 15, dcera 9, syn 7, syn 2)
• rodiče obviněni ze zanedbání péče všech dětí (dlouhodobé neřešení zdravotních ani vzdělávacích
potíží dětí) shodou OSPOD s PČR, lékařem i ZŠ
• děti předběžným opatřením umístěni do ZDVOP; za stejný čin u nejstarší dcery již rodiče v roce 2019
odsouzeni
Požadavek ze strany zástupce PČR a soudkyně na ZDVOP byl o neumožnění vycházek mimo ZDVOP,
avšak nebylo rozhodnuto soudní cestou a zákazu styku s rodiči nebo omezen kontakt s nimi.
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Pěstounská péče na přechodnou dobu
Statistika (data 1.1.2021 - 30.9.2021)
• Nové žádosti …...................................... 7

• Nově zařazení do evidence PPD............ 3
• Celkem PPD (k 30.9.2021)…........................... 79
• Volní PPD (k 30.9.2021)…................................ 2

• Dlouhodobě přerušení PPD (k 30.9.2021) …...13
• Ukončené vedení v evidenci …....…....... 5
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Vyřazení z evidence PPD z moci úřední
V letošním roce KrÚ JmK musel vyřadit z evidence pěstounů na přechodnou dobu dvě
pěstounky. Jednalo se o závažné pochybení.
1.

V prvním případě se jednalo o pěstounku, která byla pod vlivem alkoholu ve stavu, který je neumožnil se postarat o svěřené dítě.
Pěstounka byla kontrolována policisty, jelikož vezla kočárek se svěřeným dítětem a přitom byla ve stavu kdy se nedokázala držet na
nohou, zvracela a ztrácela vědomí. Pěstounka byla ihned hospitalizována, kde byla potvrzena vysoká hladina alkoholu v krvi.
Svěřené dítě bylo díky podezření na prochladnutí také hospitalizováno a poté ve spolupráci KrÚ JmK a příslušným OSPOD předáno

do náhradní pěstounské rodiny.
2.

V druhém případě pěstounka neúměrně překračovala své kompetence při předávání dítěte. Hodnotila kompetence
dlouhodobé pěstounky, odpírala jí kontakty, záměrně prodlužovala pobyt dítěte ve své péči. Před vydáním rozhodnutí o vyřazení
pěstounky z evidence, si KrÚ JmK nechal, zaslat vyjádření všech dotčených orgánů, které s pěstounkou byli v kontaktu.
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„Podpora sociálně-právní ochrany dětí na
Krajském úřadě Jihomoravského kraje III“
V současné době je realizován na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru sociálních věci, projekt
„Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje III“ (registrační číslo
projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015554), který je zaměřen na rozvoj a rozšiřování systémů v oblasti
sociálně-právních ochrany dětí v Jihomoravském kraji, a to zejména se zaměřením na oblast náhradní
rodinné péče (dále jen „NRP“).
Datum realizace projektu:

Od 01.09.2019 do 30.06.2022
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Kampaň "Hledáme nové pěstouny"
V současné době je na Krajském úřadě Jihomoravského kraje,

Dále realizujeme kampaň na vyhledávání nových pěstounů.

odboru sociálních věcí, realizován projekt „Podpora sociálně-

Zatím se nám podařilo zúčastnit dvou veletrhů sociálních

právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje

služeb v Břeclavi a v Kyjově. Touto formou se nám podařilo

III“. V rámci naplňování klíčové aktivity projektu (KA 04 –

oslovit několik zájemců z řad potencionálních žadatelů o tuto

Informační aktivity) projektu byly jako zdroj primárních informací

formu náhradní rodinné péče a zvýšit povědomí o této

pro veřejnost vytvořeny letáky popisující problematiku oblasti

problematice u širší veřejnosti.

NRP, které budou využívány jednak pro zájemce o některou z
forem NRP, jednak účely náborové kampaně, letáky jsou
dostupné na www.spo-jmk.cz .
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Cizojazyčné letáky
V posledních letech se v Jihomoravském kraji zvýšil počet žádostí o NRP, jež jsou podávány cizími
státními příslušníky trvale či přechodně se zdržujícími na území Jihomoravského kraje. Pro zvýšení jejich
psychického komfortu při absolvování odborného posouzení byly vytvořeny jazykové mutace letáku, který
obsahuje základní informace o procesu zprostředkování NRP.
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Dítě do NRP
Umístění dítěte do osobní péče budoucích osvojitelů před právním uvolněním.
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Setkání zástupců OSPOD s MPSV
• Dne 24.11.2021 se uskuteční v Brně, KrÚ JMK změna místa konání, nově platí: Žerotínovo náměstí 1
místnost 045A patro -2, od 09.00 hod, společně i se zástupci zlínského kraje setkání vedoucích OSPOD
(prezenčně) s pracovníky MPSV k novele zákona o SPO.

• Účast je velmi žádoucí = povinná ☺.

• Z kapacitních důvodů budou mít ostatní pracovníci OSPOD možnost přihlásit se na akci on-line.
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Děkujeme za pozornost!
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