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Novinky v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí  
účinné od 1. 1. 2022 (1.)
Mgr. Adam Křístek

Od začátku roku 2022 vstupuje v účinnost naprostá většina ustanovení zákona  
č. 363/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon byl v poslední 
fázi legislativního procesu označován mediální zkratkou jako „o zrušení kojenec-
kých ústavů“ či „o zákazu umísťování malých dětí v ústavní péči“. Tyto zkratky 
jsou však velice zavádějící, neboť obsahem vládního návrhu taková opatření nebyla, 
součástí zákona se stala až na základě pozměňovacích návrhů ve sněmovně, a přede-
vším právě těchto několik málo ustanovení má navíc odloženou účinnost v řádu let. 
V roce 2022 nejsou ještě aktuální. Těžiště změn a úprav účinných od začátku roku 
2022 tak spočívá především v jiných oblastech. V následujícím příspěvku a jeho po-
kračování si stručně přiblížíme některé z nich.

Krátce k legislativnímu procesu
Bez ohledu na někdy i významné dílčí úpravy, provedené v textu návrhu zákona v Po-

slanecké sněmovně, se v případě novely č. 363/2021 Sb. jedná o vládní návrh zákona. Ten 
byl vládou Poslanecké sněmovně předložen dne 24. 6. 2020 po obsáhlém vnitro i mezire-
sortním připomínkovém řízení (termín podání připomínek byl od 22. 12. 2019 do 23. 1. 
2020) a s některými úpravami, provedenými Legislativní radou vlády. Vzhledem k množ-
ství následně podaných poslaneckých pozměňovacích návrhů se ve sněmovně opakovalo 
druhé i třetí čtení. S ohledem na okolnosti probíhalo závěrečné hlasování sněmovny dne 
6. 8. 2021 při omezeném počtu zákonodárců a pro návrh zákona ve znění pozměňovacích 
návrhů hlasovala přesvědčivá většina 99 poslanců z celkem 113 přítomných (téměř 88 % 
přítomných), proti nebyl nikdo. O měsíc později, dne 9. 9. 2021 zákon projednal Senát, 
který jej po doporučení obou garančních výborů (pro sociální politiku a ústavně právní-
ho) schválil „ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou“ opět přesvědčivou většinou 
51 hlasu z celkem 67 přítomných senátorů (76 % přítomných). Tři senátoři byli proti (na 
rozdíl od Poslanecké sněmovny, kde se nikdo takový nenašel). Prezident republiky zákon po-
depsal dne 24. 9. 2021. Zákon byl pak vyhlášen dne 8. 10. 2021 v částce 161 Sbírky zákonů. 

Přehled „novinek“

Zaopatření mladých zletilých po skončení náhradní péče
Na prvním místě zaujme jinak ne příliš obvyklá změna hned v základním úvod-

ním ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen 
„ZSPOD“), které vymezuje předmět úpravy zákona. Nově úplně první norma zákona 
(nový první odstavec) uvádí, že „tento zákon upravuje (pozn.: tak jako dosud) sociál-
ně-právní ochranu dětí a (pozn.: vedle toho také „nově“) zaopatření zletilých nebo plně 
svéprávných fyzických osob po zániku pěstounské péče nebo ústavní výchovy“. Do sys-
tematiky zákona byla totiž vložena celá nová Část osmá (dosavadní 8. část a následující 
části byly přečíslovány), nadepsaná „Zaopatřovací příspěvek“. 
Mgr. Adam Křístek, Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Podle § 2 odst. 1 zákona se dítětem rozumí pouze osoba mladší 18 let a jen tako-
vé osobě se také sociálně-právní ochrana (včetně dávek) poskytuje. Zde se však hovoří 
o mladých lidech již zletilých. Nejde  však o zcela nové rozšíření osobní působnosti 
zákona, neboť po inkorporaci dávek pěstounské péče do tohoto předpisu od 1. 1. 2013 
bylo již tehdy převzato pravidlo, uplatňující se u nás od roku 1973, že v případě, kdy je 
bývalý schovanec i po dosažení zletilosti (a zániku pěstounské péče) nadále nezaopatře-
ným dítětem, může za stanovených podmínek nadále trvat nárok na opakující se dávky 
pěstounské péče: totiž na „náhradní“ výživné ve formě příspěvku na úhradu potřeb dítěte 
a na odměnu pěstouna. Zákon tak v určitém rozsahu rozšiřoval svou osobní působnost, 
jde-li o mladé lidi až do věku 26 let, již dříve. I v nové Části osmé se jedná o úpravu čistě 
dávkovou, a to jak převážně hmotněprávní (§ 50b až § 50j a § 50u), tak procesní (§ 50k 
až § 50t). 

České právo sociálního zabezpečení v minulosti již stejně nazvanou sociální dávku 
upravovalo. Byla od roku 1950 určena nezaopatřeným dětem a manželkám neprofesi-
onálních vojáků a byla zrušena v souvislosti se zrušením základní (náhradní) vojenské 
služby v roce 2006. Nic tedy nebránilo legislativně využít uvolněný pojem. Zvláště, když 
je z hlediska hospodářského a sociálního účelu nové dávky více než přiléhavý.

Účelem nové úpravy je sjednocení a zrovnoprávnění podmínek zaopatření mladých 
lidí, kteří po dosažení zletilosti odcházejí z pěstounské péče, poručnické péče nebo 
z ústavní výchovy a nadále splňují podmínku nezaopatřenosti (pokračují v soustavné pří-
pravě na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole), a posílení jejich právní 
jistoty, jde-li o pokračování nároku na veřejné zaopatření po dobu jejich studia. Při pře-
rušení nebo ukončení přípravy na budoucí povolání nárok na zaopatřovací příspěvek po-
chopitelně zaniká spolu s nezaopatřeností, avšak až do věku 26 let se může kdykoli obno-
vit, pokud se mladý člověk opětovně stane nezaopatřeným dítětem (pokračuje v denním 
studiu). Z tohoto hlediska lze na tuto dávku pohlížet rovněž jako na významný a efektivní 
motivační a aktivizační nástroj sociální práce s mladými dospělými ohroženými sociál-
ním vyloučením, jaký v systému českého sociálního zabezpečení dosud citelně chyběl.

Podle dosavadní úpravy je podmínkou, vedle podmínky nezaopatřenosti (trvající sou-
stavné přípravy na budoucí povolání), pro prodloužení nároku na opakující se dávky pěs-
tounské péče skutečnost, že bývalý schovanec nadále „trvale žije a společně uhrazuje 
náklady na své potřeby“ s bývalou osobou pečující, tedy že s ní vede společnou domác-
nost. To ovšem z různých důvodů není vždy možné, ať již z objektivních či subjektivních 
příčin na straně kterékoli z těchto osob. Pokud společná domácnost zanikla, zaniká ipso 
facto nespravedlivě i nárok na opakující se dávky pěstounské péče, byť by byl bývalý 
schovanec nadále nezaopatřeným dítětem. Obzvlášť krutá a až „obyčejné lidské cítění 
urážející“ (srov. § 2 odst. 3 OZ) je tato situace zejména v případě, kdy bývalá osoba 
pečující zemře, neboť mladý nezaopatřený zletilý člověk rázem, ze dne na den, přichází 
o dosavadní zaopatření, aniž by nastalou situaci mohl jakkoli ovlivnit, když současně 
platí, že po pečující osobě mu nevzniká ani nárok na sirotčí důchod [srov. § 52 odst. 3 ve 
spojení s § 5 odst. 1 písm. k) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění].  

Obdobné situace však nastávají i u mladých nezaopatřených lidí po skončení ústav-
ní výchovy. Bývalý svěřenec totiž sice může za splnění podmínky nezaopatřenosti do 
jednoho roku po skončení ústavní výchovy se školským ústavním zařízením (typicky 
dětským domovem) uzavřít zaopatřovací smlouvu, nárok na její uzavření je však měkký 
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a ponechaný čistě na libovůli ústavního zařízení. Jeho ředitel totiž dle zákona smlouvu 
uzavřít „může“, čili také „nemusí“. Přičemž je možnost uzavření zaopatřovací smlouvy 
navíc vždy vyloučena při překročení ve školském rejstříku uvedeného povoleného počtu 
dětí v ústavním zařízení, což je opět zcela nahodilá vnější okolnost, kterou mladý neza-
opatřený člověk nemůže jakkoli ovlivnit. Právní obrana proti neuzavření zaopatřovací 
smlouvy není navíc připuštěna, nelze se svého práva nijak domoci, což vyplývá z usnese-
ní Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2015, sp. zn. 33 Cdo 4180/2014, podle něhož „k pro-
jednání a rozhodnutí sporu o nahrazení projevu vůle školského zařízení pro výkon ústavní 
výchovy uzavřít smlouvu o prodlouženém pobytu nezaopatřené osoby podle § 2 odst. 6 
zákona č. 109/2002 Sb., ve znění účinném do 31. 10. 2012, není dána pravomoc soudu“.

Nově tedy bude mít každá osoba, která byla do dne nabytí zletilosti nebo do dne nabytí 
plné svéprávnosti svěřena do pěstounské či poručenské péče (čili do osobní péče osoby 
pečující) nebo jí byla nařízena ústavní výchova podle občanského zákoníku včetně svě-
ření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a je nadále nezaopatřená, nárok 
na „opakující zaopatřovací příspěvek“ ve výši 15 000 Kč čistého měsíčně. Nárok tak 
může trvat až do věku 26 let mladého člověka. Dávka není příjmově testována, pouze se 
snižuje o případně vyplácený sirotčí nebo invalidní důchod, neboť účel obou zmíněných 
pojistných dávek je obdobný. Tak jako u příspěvku na úhradu potřeb dítěte rovněž pla-
tí, že náleží-li mladému dospělému opakující se zaopatřovací příspěvek, přechází právo 
mladého dospělého na výživné na stát. Je-li výživné vyšší než zaopatřovací příspěvek, 
náleží rozdíl mladému dospělému. Opakující se zaopatřovací příspěvek má tedy současně 
charakter náhrady výživného. I zde nárok na výživné uplatňuje jménem státu Úřad prá-
ce, který zaopatřovací příspěvek vyplácí. Zaopatřovací příspěvek se považuje za příjem 
podle zákona o státní sociální podpoře pro účely posouzení nároků na příjmově testované 
dávky podle tohoto zákona a v rozsahu 100 % i pro účely zákona o pomoci v hmotné 
nouzi, což je vzhledem k jeho poměrně velkorysé výši logické. 

Jak bylo výše uvedeno, mnohdy nesplnitelná podmínka vedení společné domácnosti 
u opakujícího se zaopatřovacího příspěvku odpadá. Přistupují tu naopak dvě nové pod-
mínky pro přiznání nároku na dávku, jimiž jsou za prvé podmínka kvalifikované doby 
trvání náhradní péče před jejím zánikem dosažením zletilosti nebo plné svéprávnosti tak, 
aby nárok na zaopatření, který může trvat až 8 let, nebyl obmyslně založen jen proto, 
že byl mladý člověk těsně před dosažením zletilosti „účelově“ svěřen do náhradní péče, 
jak se dosud někdy děje. Jde o dobu trvání náhradní péče minimálně po 3 roky v případě 
nezprostředkované pěstounské péče, resp. 12 měsíců v ostatních případech včetně ústavní 
výchovy, s řadou zmírňujících výjimek (žádná doba se například nevyžaduje v případě 
svěření do náhradní péče z důvodu oboustranného osiření) a navíc s možností odstranění 
tvrdosti zákona v případech, které jako výjimky v zákoně nejsou výslovně vyjmenovány. 
O odstranění tvrdosti bude rozhodovat na žádost Generální ředitelství Úřadu práce ČR. 
Při změnách forem náhradních péčí se doby jejich trvání sčítají. Druhou novou „kontrol-
ní“ podmínkou je doložení skutečnosti, že žadatel o opakující se zaopatřovací příspěvek 
má vypracován individuální plán „mladého dospělého“ a poskytuje součinnost při jeho 
vyhodnocování a aktualizaci. Tento plán jakožto nástroj sociální práce s žadatelem o dáv-
ku vypracovává zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu, 
který vykonává činnost sociálního kurátora „pro dospělé“, a žádost o jeho vypracování 
lze učinit nejdříve 6 měsíců před dosažením plné svéprávnosti.

aspi://module='ASPI'&link='109/2002%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='109/2002%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Až do 31. 12. 2027 však členové bývalých pěstounských domácností budou moci vo-
lit, zda zaopatření mladého nezaopatřeného zletilého bude u nich zajištěno tímto novým 
opakujícím se zaopatřovacím příspěvkem, nebo zda dají přednost čerpání dosavadních 
„dělených“ dávek pěstounské péče (příspěvku na úhradu potřeb dítěte pro mladého zleti-
lého a odměny pěstouna, resp. nově také příspěvku při pěstounské péči pro bývalého pěs-
touna), které ve svém součtu částku 15 000 Kč mohou přesahovat. Úprava opakujícího 
se zaopatřovacího příspěvku dosavadní úpravu prodloužení nároku na opakující se dávky 
pěstounské péče po dosažení zletilosti schovance plně, resp. výlučně, nahradí teprve od  
1. 1. 2028. Důvodem zakotvení této dočasné dvoukolejnosti je, aby se naráz a svým způ-
sobem neočekávaně nezměnily „pravidla hry“ tam, kde oprávněné osoby společnou do-
mácnost nadále vedou a dávky pěstounské péče po dosažení zletilosti bývalého schovan-
ce již čerpají, nebo které s touto možností pro nejbližší roky počítaly a počítají. Souběh 
nároku na opakující se zaopatřovací příspěvek s nárokem na dávky pěstounské péče po 
dosažení zletilosti je pro tuto „přechodnou“ dobu vyloučen.

Určitá obdoba platí i v případech, kdy bývalý svěřenec školského ústavního zaříze-
ní s ním uzavře podle dosavadních podmínek zaopatřovací smlouvu. Úprava těchto za-
opatřovacích smluv není nijak dotčena, a to ani do budoucna, tzn. bude tu, na rozdíl od 
nároku na dávky pěstounské péče po dosažení zletilosti, zřejmě i po roce 2027. I zde je 
však souběh obou forem veřejného zaopatření mladých nezaopatřených osob vyloučen, 
zákon výslovně stanovuje, že „za dobu, po kterou mladý dospělý zůstává v plném přímém 
zaopatření školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, mu zaopatřovací příspěvek 
nenáleží“.

Popisovaná úprava obsahuje však i jednodušší jednorázovou dávku – jednorázový 
zaopatřovací příspěvek. Ten náleží, poněkud krkolomnými slovy zákona, „byl-li mladý 
dospělý ke dni, který bezprostředně předcházel dni nabytí jeho zletilosti nebo dni nabytí 
jeho plné svéprávnosti, v péči zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a není-li ke 
dni nabytí plné svéprávnosti nezaopatřeným dítětem nebo přestal-li splňovat podmínky 
pro vznik nároku na opakující se zaopatřovací příspěvek“, a to ve výši 25 000 Kč. Tedy 
ve stejné výši a za stejných podmínek jako dosavadní dávka „příspěvku při ukončení 
pěstounské péče“ neboli tzv. odchodné podle § 47h ZSPOD ve znění účinném do 31. 12. 
2021. Proto se tato dávka pěstounské péče také od 1. 1. 2022 ruší, neboť je jednorázovým 
zaopatřovacím příspěvkem plně nahrazena. Bývalí schovanci tu však zůstávají takříkajíc 
„na svém“. Avšak posiluje se postavení mladých zletilých, odcházejících z ústavní vý-
chovy. Neboť i těm vznikne nárok na toto jednorázové „odchodné“ jako na garantovanou 
sociální dávku, zatímco podle dosavadní úpravy mají sice nárok na poskytnutí věcné (tj. 
naturální) pomoci nebo na jednorázový peněžitý příspěvek podle § 33 zákona o výkonu 
ústavní výchovy, a to právě až do hodnoty 25 000 Kč, nicméně tato plnění bývají často 
poskytována podle možností jednotlivých ústavních zařízení v nižší hodnotě, často i jen 
symbolické (např. 1 či 2 000 Kč). Postavení mladých lidí, odcházejících z náhradní ústav-
ní péče se tak s bývalými schovanci odcházejícími z pěstounské péče zrovnoprávňuje. 
Pokud by však mladému člověku byla školským ústavním zařízením poskytnuta v sou-
vislosti s jeho odchodem ze zařízení věcná pomoc nebo finanční hotovost v plné „cílové“ 
částce 25 000 Kč, souběh s jednorázovým zaopatřovacím příspěvkem zákon opět zcela 
logicky vylučuje.

V případě ukončení ochranné výchovy nárok na opakovaný ani na jednorázový zao-
patřovací příspěvek samozřejmě nevzniká, doba jejího trvání se do dob, podmiňujících 
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takový nárok, nezapočítává. Zcela oprávněně. Ačkoli je výkon ústavní výchovy jako jiné 
formy péče o dítě civilního práva a výkon ochranné výchovy jako trestní sankce veřejné-
ho – trestního – práva institucionálně ve školské oblasti dosud zcela nevhodně směšován, 
jedná se svou povahou o naprosto jiné instituty. Jak uvádí občanský zákoník hned v § 1 
odst. 1 ve větě druhé, „uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva 
veřejného“. 

Účelem zaopatřovacího příspěvku je poskytovat nadále veřejné zaopatření mladým 
lidem v souvislosti s konkrétní nepříznivou sociální situací – s předchozí absencí rodi-
čovské péče – v důsledku které byli svěřeni do civilní – soukromoprávní – péče náhradní 
(včetně péče ústavní), a to po jejím zániku. Pakliže by měl být zaopatřovací příspěvek 
rovněž nástrojem postpenitenciární péče, musel by samozřejmě reagovat i na „propuš-
tění“ mladého člověka z jiných detenčních forem trestních sankcí, tedy především na 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, na propuštění z ochranného léčení nebo ze 
zabezpečovací detence, případně z domácího vězení. Ambici řešit touto dávkou současně 
i složitou a specifickou oblast sociálního začleňování mladých pachatelů trestné činnosti 
po jejich propuštění z některého z trestních detenčních opatření předkladatel neměl a mít 
ani nemohl.

Naopak je namístě zmínit, že vzhledem k poněkud neuchopitelné povaze prvního z in-
stitutů „svěření dítěte do péče jiného člověka“ podle § 953 občanského zákoníku, totiž 
tzv. svěřenectví (dříve „péče jiného občana“), se má za to, že v souvislosti s tímto pra-
zvláštním a z dávkového hlediska diskriminujícím institutem náhradní péče nároky na 
zaopatřovací příspěvek bohužel zřejmě nevznikají a doba, po kterou je dítě svěřeno do 
„svěřenectví“, se tak do výše popsaných kvalifikovaných dob trvání náhradní péče pro 
vznik nároku rovněž nezapočítává1).

Upravené a nové vymezení některých pojmů
Ustanovení o vymezení některých pojmů se přesunuje z dosavadního místa v § 4a 

(který se ruší) na místo systematicky vhodnější – do nového § 2a – neboť již jemu před-
cházející § 2 obsahuje jednu důležitou definici, totiž v odst. 1 definici „dítěte“ jako osoby 
mladší 18 let. Pojem „jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte“ zůstává obsahově nezmě-
něn, je pouze přeformulován tak, aby odpovídal platné občanskoprávní úpravě. Neboť tu 
nejde o „výchovu“, ale o „osobní péči“, a jediným „příslušným orgánem“, který může 
děti do takové péče svěřovat, je výhradně soud. Vzhledem k tomu, že jeho rozhodnutí je 
konstitutivní, nikoli deklaratorní, nastávají účinky nejdříve ode dne vykonatelnosti tako-
vého meritorního rozhodnutí, rozhodnutí tedy nemůže být nikdy „retroaktivní“2). Definice 
osoby v evidenci, tj. pěstouna na přechodnou dobu, zůstává nezměněna. Obsahové změny 
se ovšem dotkly definice osoby pečující, v jejímž důsledku dochází k rozšíření okruhu 
osob, které mají nárok na dávky pěstounské péče, proto se těmito změnami budeme zabý-
vat později právě v souvislosti s těmito dávkami. Proti dosavadnímu § 4a obsahuje § 2a 
jednu novou definici, a to „ústavního zařízení“, kterým se rozumí „zařízení pro péči o děti 
nebo mládež poskytující plné přímé zaopatření“, tedy stravování, ubytování a ošacení. 
Jde o definici jinak dlouhodobě standardní a pro předpisy sociálního zabezpečení tradiční 
(srov. například ust. § 7 odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nebo 
ust. § 4 odst. 5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu). To součas-
ně umožnilo vypustit nynější nevhodně kazuistickou definici, upravenou dosud v textu  
§ 29 odst. 1 ZSPOD [„školské zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, 
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domov pro osoby se zdravotním postižením a dětský domov pro děti do 3 let věku a ob-
dobný ústav (zařízení), umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby byl zřízen právnickými 
nebo fyzickými osobami“]. 

Proti dosavadnímu stavu tedy již není především žádných pochyb o tom, že pod defi-
nici „ústavního zařízení“ plně spadají rovněž zařízení pro děti vyžadující okamžitou po-
moc. Ústavním zařízením je zkrátka i pro účely sociálně-právní ochrany každé rezidenční 
zařízení, kam může být přímo vyplácen přídavek na dítě, srov. § 59 odst. 1 písm. d) záko-
na č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Vymezení nezaopatřeného dítěte odkazem 
na zákon o státní sociální podpoře není v zákoně nové, pouze se přesouvá z dosavadní 
poznámky pod čarou č. 56 přímo do normativního textu. 

Zakotvení obecné funkční příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností na úseku sociálně-právní ochrany v prvním stupni

 V § 4 se doplňuje nový odst. 3: „Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává 
působnost v oblasti sociálně-právní ochrany, není-li působnost svěřena jinému orgánu 
sociálně-právní ochrany“. Absence takového kompetenčního ustanovení v dosavadním 
textu zákona činila v některých případech nemalé problémy především v souvislosti 
s kompetencemi, založenými „orgánu sociálně-právní ochrany dětí“ jinými zákony. Sám 
ZSPOD v navazujících kompetenčních ustanoveních stanovuje, který orgán sociálně-
-právní ochrany je pro výkon stanovené působnosti funkčně příslušný. Podobné řešení 
nalezneme i v zákoně o státním občanství, kde se stanovuje v § 68, že „orgánem sociálně-
-právní ochrany dětí příslušným k plnění úkolů podle tohoto zákona je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností“. V praxi, i legislativní, ovšem bývá často zvykově kladeno rov-
nítko mezi pojem „orgán sociálně-právní ochrany dětí“ a obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, a to bez jakékoli reflexe skutečnosti, že takovým orgánem jsou přitom podle 
§ 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) a § 38a a § 38b ZSPOD rovněž obecní či újezdní úřady, kraj-
ské úřady, MPSV, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, komise pro sociálně-právní 
ochranu, poradní sbory krajů a ministerstva, a dokonce i Úřad práce ČR. 

Řada zákonů tak sice stanovuje nějakou působnost obecně „orgánu sociálně-právní 
ochrany“, ale již se nikde nedočteme, kterému z nich. To se týká například některých 
ustanovení trestního řádu, zákona o pobytu cizinců, školského zákona, správního řádu, 
zákona o Policii ČR, zákona o specifických zdravotních službách, celního zákona, „tabá-
kového“ zákona, a především pak ust. § 503 odst. 1 písm. c) zákona o zvláštních řízeních 
soudních. Podle něho „je-li to účelné, může soud rozhodnout o uložení povinnosti oso-
bám, mezi kterými má být styk realizován, styk vykonávat pod dohledem orgánu soci-
álně-právní ochrany dětí“. Je přitom zřejmé, že uvedené zvláštní zákony mají ze všech 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí na mysli vždy právě obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností jako nejvýznamnější vykonavatele převážné většiny působnosti v této oblasti 
v prvním stupni a zejména přímé sociální práce s dětmi a mládeží. Podle § 2 odst. 2 správ-
ního řádu, který rozvíjí základní ústavněprávní zásadu striktní vázanosti veřejné moci 
zákonem, ovšem platí, že „správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, 
k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla 
svěřena“. Při důsledném uplatňování tohoto stěžejního pravidla by ovšem kompetence 
podle zmiňovaných zákonů byly de facto nerealizovatelné, resp. jejich výkon by byl 
v podstatě právně nepřípustný. Nové ustanovení tak tyto poměrně zásadní až fatální me-
zery v právu vyplňuje, a to obecným, elegantním způsobem, který do budoucna popsané 
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problémy vylučuje nejen v případě zmíněných již platných zákonů, ale i pro případ, že 
by v jiném zákoně opět nějaká kompetence „orgánu sociálně-právní ochrany dětí“ bez 
bližších podrobností náhodou přibyla.

Pokračování příště.

Poznámky:
1) K tomu ovšem srov. blíže články: KŘÍSTEK, A. Takzvané svěřenectví versus pěstounská péče v novém 

soukromém právu. Právo a rodina, č. 11/2014, s. 1–7; KŘÍSTEK, A. Nárok na dávky pěstounské péče při 
svěření dítěte do péče jiného člověka s odkazem pouze na § 953 OZ (1, 2). Právo a rodina, č. 3/2016,  
s. 11–15; Právo a rodina, č. 4/2016, s. 7–11.

2) Srov. článek: KŘÍSTEK, A. Je rozsudek o svěření dítěte do pěstounské péče konstitutivní, nebo deklara-
torní? Právo a rodina, č. 5/2016, s. 1–6.

Zásadní změny v právní úpravě péče o jmění dítěte
JUDr. Pavel Kotrady

Novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 192/2021 Sb., která se v pře-
vážné míře věnuje právní úpravě týkající se vzniku, trvání a zániku dětských dlu-
hů, tj. povinnosti nezletilých splnit peněžitý dluh, přináší i poměrně zásadní změny 
v právní úpravě péče o jmění dítěte. Následující příspěvek má za cíl na tyto změny 
poukázat.

Změna § 898 občanského zákoníku
Dosud platilo, že podle § 898 odst. 1 občanského zákoníku k právnímu jednání, které 

se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, po-
třebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice 
výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Na tom se nic nezměnilo ani 
zákonem č. 192/2021 Sb. Nicméně další odstavce § 898 občanského zákoníku doznaly 
změn. 

Z demonstrativního výčtu § 898 odst. 2 občanského zákoníku se stal výčet taxativní. 
Zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 192/2021 Sb. (dále jen „zvláštní část důvo-
dové zprávy“) uvádí, že se navrhuje oddělit výčet právních jednání, ke kterým potřebuje 
zákonný zástupce souhlas soudu, od obecného pravidla obsaženého v odst. 1. Dosavadní 
úprava stanovila, že k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění 
dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se 
jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné 
majetkové hodnoty. Druhý odstavec pak demonstrativně vypočítával jednotlivé okruhy 
takovýchto jednání. 

Dosavadní dikce ustanovení naznačovala, že demonstrativní výčet obsažený v odst. 2 
určuje, která právní jednání jsou chápána jako jiná než běžná, tj. že jsou interpretační 
pomůckou ve vztahu pojmu „jiné než běžné záležitosti“. To však podle zákonodárce není 

JUDr. Pavel Kotrady, předseda Okresního soudu ve Vsetíně


	_Hlk90222062

