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Novinky v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí  
účinné od 1. 1. 2022 (2.)
Mgr. Adam Křístek

Od začátku roku 2022 vstupuje v účinnost naprostá většina ustanovení zákona  
ze dne 9. září 2021 č. 363/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-
-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPO“), a další sou-
visející zákony. Následující příspěvek je pokračováním přehledu některých změn 
z Práva a rodiny č. 1/2022, které tato novela přináší.

Rozšíření oznamovací povinnosti ústavních zařízení
Na pohled nepatrná, ale obsahově významná, je drobná formulační změna ve třetí větě 

ustanovení § 10 odst. 4 ZSPO. Podle něho má vymezený subjekt „při přijetí dítěte do 
zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má dítě trvalý pobyt, a není-li tento 
pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu 
se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato“. Do konce roku 2021 byl tento subjekt 
vymezen pouze jako „zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“, tedy 
jako zřizovatel jediného druhu zařízení sociálně-právní ochrany dětí podle ZSPO, a tedy 
dokonce jako pouze jediného druhu rezidenční služby ústavního typu pro děti, ačkoli 
takové služby mohou být poskytovány obdobně i v jiných ústavních zařízeních. Nově je 
tato povinnost uložena každé fyzické nebo nejčastěji právnické osobě, „provozující 
ústavní zařízení“, tedy zařízení pro péči o děti nebo mládež poskytující plné přímé 
zaopatření, jímž se rozumí poskytování stravování, ubytování a ošacení [srov. nová ust. 
§ 2a písm. e) a f) a první díl tohoto článku]. 

Důvodová zpráva k tomuto ustanovení uvádí mj. to, že „se navrhuje zavedení povin-
nosti oznamovat přijetí dítěte nejen do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
jako je tomu podle současné právní úpravy, ale do všech zařízení, resp. ústavů pro péči 
o děti nebo mládež. Smyslem navržené úpravy je zajistit, aby se orgán sociálně-právní 
ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) o umístění dítěte dozvěděl co nejdříve a mohl vyhod-
notit situaci dítěte a jeho rodiny a začít s rodinou pracovat tak, aby dítě nemuselo být 
v zařízení umístěno a mohlo se co nejdříve vrátit do své rodiny či mu mohla být vyhledá-
na rodina náhradní.  Současná právní úprava, která stanovuje … zařízením určeným pro 
děti povinnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které 
nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 (tedy dítě tzv. ohrožené), a to bez zbytečné-
ho odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví, se ukázala jako nedostatečná. Řada 
zařízení (nejčastěji jde o dětské domovy pro děti do 3 let věku a domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, které poskytují pobytovou péči dětem) děti umístěné na dohodu 
s rodiči nepovažuje za ohrožené, proto umístění dětí orgánům sociálně-právní ochrany 
neoznamují, a to často s odkazem na § 6 písm. f) ZSPO, podle kterého jde o ohrožené dítě 
[až] v případech, kdy jsou děti umisťovány na základě žádosti rodičů nebo jiných osob 
odpovědných za výchovu do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti opakovaně 
nebo jejich umístění v zařízení trvá déle než 6 měsíců. 
Mgr. Adam Křístek, Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Orgány sociálně-právní ochrany však v takových případech nemohou efektivně s rodi-
nou pracovat, nabízet pomoc a podporu k převzetí dítěte zpět do péče, nemohou oslovit 
širší rodinu či hledat náhradní rodinu pro dítě. Může dokonce docházet k případům, kdy 
se OSPOD o dítěti umístěném v pobytovém zařízení pro péči o děti nebo mládež nedozví 
řadu měsíců, v extrémních případech i let“. 

Význam popisované změny byl v průběhu projednávání novely částečně umenšen 
novou úpravou souhlasu OSPOD s poskytováním pobytových služeb dítěti podle 
nového § 16b ZSPO. Toto ustanovení mělo podle původního vládního návrhu upravovat 
pouze postup při vydávání souhlasu OSPOD s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“). Žádost o takový 
souhlas v případě „dobrovolných“ pobytů dětí v zařízení musí být podána nejpozději 
třetí pracovní den následující po dni přijetí dítěte do zařízení, a OSPOD o takové žádosti 
musí podle § 64 odst. 4 ZSPO rozhodnout do 8 dnů ode dne jejího podání. Nejpozději do  
11 dnů ode dne přijetí dítěte do zařízení (s připočtením doby, nutné pro doručení rozhod-
nutí a s případným připočtením doby do nabytí právní moci takového rozhodnutí) by tak 
mělo být jasno, je-li pobyt dítěte v pobytovém zařízení v souladu s právem. 

Poslaneckým pozměňovacím návrhem byla však oblast úpravy takového správního 
souhlasu rozšířena, a od 1. 1. 2022 tak zahrnuje nejen vydávání souhlasu OSPOD s „dob-
rovolným“ umístěním dítěte do ZDVOP, ale rovněž jde-li o nezletilé mladší 15 let do 
domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DOZP“) upraveného v ust. § 48 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo do dětského domova pro děti do tří 
let věku (dále jen „DD-3“) podle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Přesto má snad i v kontextu uvedených změn nadále význam i změna v § 10 odst. 4 
ZSPO. Zatímco v případě žádosti o souhlas s poskytováním pobytových služeb dítěti 
v ústavním zařízení musí být tato podána nejpozději až třetí pracovní den (tak například 
při přijetí dítěte do zařízení v pátek skončí tato lhůta až následující středu ve 23.59 hod., 
přičemž jde o lhůtu procesní, postačí tedy odeslání žádosti do konce uvedené lhůty napří-
klad datovou schránkou), má být podle ust. § 10 odst. 4 věta třetí ZSPO přijetí dítěte do 
ústavního zařízení OSPOD oznámeno „bez zbytečného odkladu“. Lhůtou „bezodkladně“ 
se v právu zásadně rozumí „nejpozději následujícího dne“. Ve výše uvedeném příkladě 
přijetí dítěte v pátek by to znamenalo oznámení této skutečnosti na druhý den, tj. v sobo-
tu, nejpozději skutečně následující pracovní den, tj. následující pondělí. Z hlediska hos-
podárnosti bude jistě časté, že provozovatel ústavního zařízení oba úkony (tzn. oznámení 
přijetí dítěte a žádost o souhlas s poskytováním pobytové služby) spojí v jedno, avšak 
v takovém případě platí samozřejmě ona přísnější lhůta o „bezodkladném“ provedení 
úkonu. V ostatních případech by se OSPOD o dítěti umístěném osobami odpovědnými 
za péči o něj do některého z ústavních zařízení měl dozvědět ještě před přijetím žádosti 
o vydání souhlasu s takovým pobytem. Což jistě odpovídá naléhavosti a významu skuteč-
nosti, kdy se dítě, zejména útlého věku, ocitá v cizí péči ústavní formy, a umožňuje zahájit 
sociální práci k řešení situace dítěte skutečně co nejdříve.

Souhlas OSPOD s poskytováním pobytové služby v ústavním zařízení dítěti 
na základě smlouvy1)

Již v přechozím bodě jsme se dotkli nové úpravy § 16b ZSPO, který je v návaznos-
ti na změny provedené v Poslanecké sněmovně nadepsán poněkud rozvláčně „Souhlas 
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s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
s poskytováním sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením a služeb 
v dětském domově pro děti do 3 let věku“. Stejně tak již bylo uvedeno, že podle vládního 
návrhu se tato úprava měla týkat pouze „dobrovolných“ pobytů dětí v ZDVOP a rozšíření 
jejího dopadu i na DOZP a DD-3 jde na vrub poslanecké iniciativy. Vládní důvodová 
zpráva tak popisuje uplatnění této nové úpravy pouze pro poskytování služeb ve ZDVOP, 
avšak lze ji interpretačně využít i pro ona další dvě pobytová ústavní zařízení.

Podle důvodové zprávy se nová úprava zavádí „za účelem objektivního posouzení, 
zda jsou u konkrétního dítěte splněny podmínky a důvody stanovené [pro poskytová-
ní konkrétního druhu služby]“, a proto „bude poskytování [pobytové služby dítěti] na 
základě smlouvy podléhat souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí. K rozhodnutí 
o vydání souhlasu je povolán obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa tr-
valého pobytu dítěte jako věcně a místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí“. 
Jde-li o ZDVOP, nejedná se obsahově o zcela novou úpravu, protože, jak uvádí důvodová 
zpráva, „již podle dosavadní zákonné úpravy tento orgán vydává vyjádření k důvodnosti 
umístění dítěte do péče ZDVOP na základě dohody, avšak tímto kladným vyjádřením 
je podmíněn pouze vznik nároku na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc... I v případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností 
vydá vyjádření, že umístění dítěte do ZDVOP je nedůvodné, je zařízení nadále povinno 
zajišťovat péči o dítě, pokud se s rodiči nedohodne na ukončení pobytu. Zároveň však 
provozovateli ZDVOP nevzniká na toto dítě nárok na státní příspěvek od krajského úřa-
du, tj. nemá adekvátně pokryty náklady na pobyt dítěte... Z důvodu povahy a nepřezkou-
matelnosti vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností jím nelze podmínit 
trvání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci. Účinnost smlouvy je možné podmínit 
jen rozhodnutím určitého orgánu v souladu s obecnou úpravou smluvního práva v § 1762 
odst. 1 občanského zákoníku. Vznik nebo trvání závazků ze smlouvy tak nelze navázat na 
jiný úřední úkon (vyjádření, stanovisko) než na vydání rozhodnutí“. 

Výsledná úprava souhlasu OSPOD jako správního rozhodnutí, které je výsledkem for-
malizovaného správního řízení [byť s některými procesními úlevami proti obecné úpra-
vě2)], je tak správným a jediným možným legislativním řešením dané problematiky.

Z hlediska účinků nově pojatého správního rozhodnutí o vydání souhlasu důvodová 
zpráva uvádí, že „nově je vydáním souhlasu příslušného OSPOD podmíněno samotné 
trvání závazku ze smlouvy o poskytování [pobytové služby dítěti] ... Založením pravo-
moci obecního úřadu obce s rozšířenou působností rozhodovat ve věci vydání souhlasu 
s poskytováním [pobytové služby dítěti] na základě smlouvy bude jednoznačně posílena 
právní jistota jak samotných dětí a jejich rodičů, tak i osob provozujících zařízení. Zá-
roveň [jde-li o vydávání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dětem ve ZDVOP] 
nedojde k žádnému navýšení administrativní zátěže obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností, neboť tyto jsou již na základě platné zákonné úpravy povinny vydávat ve 
lhůtě do 8 dnů vyjádření k důvodnosti umístění dítěte do ZDVOP na základě dohody“. 
V důsledku poslaneckého doplnění rozsahu nové úpravy i na případy poskytování poby-
tových služeb dětem v DOZP a DD-3 ovšem oproti předpokladu uvedenému v důvodové 
zprávě k určitému navýšení administrativy samozřejmě dojde.

Jde-li o souhlas s „dobrovolným“ pobytem dítěte ve ZDVOP podle § 42a, důvodo-
vá zpráva zdůrazňuje, že „je nezbytné, aby příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí 
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co nejdříve objektivně posoudil, zda jsou u konkrétního dítěte splněny podmínky a dů-
vody pro poskytování ochrany a pomoci uvedené v § 42 odst. 1, a vydal rozhodnutí 
ve věci udělení nebo neudělení souhlasu. Za tím účelem je zákonem stanovena lhůta, ve 
které je nezbytné podat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností žádost 
o vydání souhlasu [do tří pracovních dnů ode dne přijetí dítěte]. K podání žádosti jsou 
aktivně legitimováni účastníci řízení, kterými jsou smluvní strany smlouvy o poskytování 
ochrany a pomoci, tj. dítě (procesně způsobilé nebo zastoupené zákonným zástupcem) 
a osoba provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (viz § 64 odst. 2). 
Případný souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v ZDVOP bude možné vydat 
nejdéle na dobu 3 měsíců, na kterou je omezena také nejvýše přípustná základní doba 
trvání smlouvy, případně může být souhlas vydán rovněž na dobu kratší, v závislosti na 
posouzení okolností konkrétního případu dítěte pobývajícího v ZDVOP. V návaznosti na 
dosavadní úpravu bude obecní úřad obce s rozšířenou působností nadále rozhodovat rov-
něž o udělení souhlasu s prodloužením trvání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci 
dítěti v ZDVOP na dobu delší než 3 měsíce“. 

Co tedy z hlediska obsahu žádosti bude OSPOD posuzovat a co bude předmětem 
výroku jeho správního rozhodnutí, jde-li o smluvní pobyt dítěte ve ZDVOP? Podle 
§ 16b odst. 3 ZSPO „obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá souhlas…, je-li zde 
důvod, pro který je poskytována ochrana a pomoc dítěti v zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc podle § 42 odst. 1“. Třeba dodat, že proti všem ostatním vý-
znamným formulačním změnám v úpravě ZDVOP nebyly v jeho výchozím ustanovení, 
které vymezuje druh služby a jeho cílovou skupinu, provedeny žádné změny, a uvedené 
ustanovení § 42 odst. 1 věta první ZSPO nadále zůstává tak, jak jsme zvyklí v podstatě 
již od roku 2000. OSPOD se tedy i v návaznosti na obsah žádosti (a přiložené smlouvy 
o poskytování ochrany a pomoci) zaměří na prokázání skutečnosti, 
1.  zda jde buď o dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče, nebo 
2.  jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, nebo 
3.  ocitlo-li se bez péče přiměřené jeho věku (odkazem na ust. § 15 jsou tu dána vodítka: 

osoba odpovědná za péči o dítě buď zemřela nebo byla hospitalizována apod., jde sa-
mozřejmě o určitou analogii se situací uvedenou již v bodech 1 i 2), nebo 

4.  jde o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, anebo 
5.  nakonec a nejšířeji, zda jde o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo v situaci, kdy jsou 

závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Základní práva dítěte jsou práva 
vyplývající z Listiny základních práv a svobod, popř. z mezinárodních úmluv o lidských 
právech (zde zejména Úmluva o právech dítěte či Úmluva o právech osob se zdravotním 
postižením), tedy nejde o pouhá „obyčejná“ práva, vyplývající například z občanského 
zákoníku, a jejich ohrožení přitom musí být prokazatelně „závažné“, což je rovněž u to-
hoto důvodu předmětem dokazování (a případně též odůvodnění rozhodnutí). 
Není-li splněna alespoň jedna z uvedených pěti podmínek, žádost o souhlas s po-

skytováním ochrany a pomoci musí být zamítnuta, a je tedy především na žadateli, 
aby ve vztahu k prokázání těchto skutečností unesl jak břemeno tvrzení, tak i břemeno 
důkazní. 

Kromě otázky samotné legality vstupu dítěte do služby musí OSPOD současně 
posoudit z hlediska vymezené nepříznivé sociální situace dítěte a jeho rodiny rovněž 
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oprávněnost doby, na kterou se souhlas žádá (která současně odpovídá době, na níž se 
uzavírá samotná smlouva). Bude samozřejmě spíše pravidlem, že provozovatel ZDVOP 
bude smlouvu o poskytování ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP uzavírat rovnou na dobu 
3 měsíců po sobě jdoucích, což je nejdelší možná doba k prvotnímu uzavření smlouvy 
podle ust. § 42a odst. 4 věta první ZSPO. Tomu odpovídá i textace souvisejícího § 16b 
odst. 4 věta první ZSPO, podle něhož „souhlas… se vydává na dobu, na kterou lze uzavřít 
smlouvu o poskytování ochrany a pomoci podle § 42a odst. 4“. Avšak podle druhé věty 
citovaného ustanovení „je-li to v zájmu dítěte, lze souhlas vydat na dobu kratší“. 

OSPOD tedy může vydat souhlas v situaci, kdy je smlouva uzavřena například na ma-
ximální dobu tří měsíců a v tom rozsahu se i žádá o souhlas, pouze na dobu například jed-
noho měsíce či tří týdnů či jiným způsobem omezenou (například do doby vykonatelnosti 
rozhodnutí soudu o předběžné úpravě poměrů dítěte či do doby ukončení hospitalizace 
jednoho z rodičů apod.), pokud lze mít za to, že situace dítěte bude řešitelná vhodnějším 
způsobem dříve, a je tedy v jeho zájmu pobyt ve ZDVOP zbytečně neprodlužovat. V ta-
kovém případě OSPOD žádosti, jde-li o požadovanou dobu trvání souhlasu, vyhoví jen 
částečně, a ve zbytku požadované doby ji zamítne.

Podle nové druhé věty, vložené do § 42 odst. 1 ZSPO, „ochrana a pomoc se [dítěti ve 
ZDVOP] poskytují po přechodnou dobu nepřesahující zpravidla dobu 6 měsíců bez ohle-
du na to, je-li poskytována na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci nebo na 
základě soudního rozhodnutí“. Proto může být dodatky smlouva o poskytování ochrany 
a pomoci opakovaně prodlužována až do celkové doby jejího trvání ohraničené celkem 
6 měsíci. Proto také § 42 odst. 4 ZSPO ve větě druhé uvádí, že „trvání smlouvy o posky-
tování ochrany a pomoci lze prodloužit nejvýše o další 3 měsíce po sobě jdoucí pouze 
se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ a související § 16b v odst. 1 
písm. b) ZSPO stanovuje, že OSPOD rozhoduje na základě žádosti o vydání souhlasu 
„s prodloužením smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vy-
žadující okamžitou pomoc o další 3 měsíce podle § 42a odst. 4“. Pravidla jsou obdobná 
jako v případě řízení o vydání „prvotního“ souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci 
dítěti ve ZDVOP, popsaného výše.

Jde-li o souhlas s „dobrovolným“ pobytem dítěte v DOZP, je souhlas nezbytný 
pouze v případě nezletilého klienta mladšího 15 let (na rozdíl od ZDVOP, kde se vy-
žaduje až do nabytí zletilosti klientem). To má svou logiku, neboť klienti DOZP starší 
15 let jsou z hlediska práva sociálního zabezpečení často již zaopatřenými dětmi (mají 
nárok na invalidní důchod) a uhrazují náklady na službu zpravidla ze svých příjmů sami, 
a zejména z hlediska charakteru jejich nepříznivé sociální situace je tato obdobná jako 
v případě mladých již zletilých klientů. OSPOD se při vydávání zdejšího souhlasu zamě-
řuje opět na skutečnost, zdali jsou splněny podmínky vstupu klienta mladšího 15 let do 
tohoto druhu služby, posuzuje tedy naplnění podmínek uvedených v § 48 odst. 1 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: „v domovech pro osoby se zdravotním postiže-
ním se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby“. 
Ačkoli nově vložený odst. 2 cit. ust. bude účinný až od roku 2025, lze ho již jaksi předem 
interpretačně využít i pro toto řízení. Od 1. 1. 2025 má totiž platit, že „osobám mladším 
4 let se pobytové služby [v DOZP] poskytují pouze v případě, že se považují za osoby 
závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III a IV“, tedy jde-li o osoby těžce nebo 
úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
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Podle § 38 věta první zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, platí, že služby 
sociální péče (kam patří i DOZP) „napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychic-
kou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí [jímž se 
podle § 3 písm. d) cit. zák. rozumí rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost 
osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby 
pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity], a umožnit jim v nejvyšší možné 
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, 
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení“. 

V případě lehké závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (stupeň I.), popř. středně těžké 
závislosti (stupeň II.) mají zajisté přednost sociální služby více podporující sociální začle-
nění klienta, tedy v první řadě služby terénní, popř. ambulantní, a to bez ohledu na to, zda 
jde o klienta mladšího či staršího 4 let věku. Možnost „zapojení do běžného života společ-
nosti“ je stavem osoby zásadně omezena, a případně vyloučena skutečně až u zmíněných 
vyšších stupňů závislosti (tedy III. a IV.). A právě z těchto hledisek by měl OSPOD posu-
zovat i žádost o souhlas s poskytováním služby dítěti v DOZP již od ledna 2022. To tím 
spíše, že podle druhé věty zmíněného § 38 zákona o sociálních službách „každý [tedy i dítě 
mladší 15 let] má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím pro-
středí“. Ostatně i doktrína k tomuto ustanovení3) uvádí: „Výše zmíněné principy mohou být 
vykládány také jako určitá subsidiarita forem poskytování služeb sociální péče; služby mají 
být primárně poskytovány v přirozeném prostředí dané osoby, tj. prostřednictvím služeb 
sociální péče v terénní nebo ambulantní formě, popřípadě prostřednictvím jejich kombinace 
(či kombinace ve vztahu ke sdílené péči v rámci přirozeného prostředí dané osoby). Pouze 
v případě, kdy to stav osob vylučuje, může být poskytována služba v pobytové formě.“

Podle nového § 91 odst. 8 zákona o sociálních službách i zde platí, že „po dobu řízení 
o žádosti o vydání souhlasu trvá závazek ze smlouvy o poskytování sociální služby, ne-
dojde-li k zániku závazku z jiného důvodu“. Jsou-li uvedené podmínky v řízení o žádosti 
o vydání souhlasu prokázány, OSPOD souhlas vydá, jinak žádost zamítne. Na rozdíl od 
souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci v ZDVOP se souhlas s poskytováním služby 
dítěti v DOZP vydává bez časového omezení, a nejpozději tak jeho účinky zaniknou až se 
zánikem samotného závazku (popř. okamžikem, kdy klient dosáhne věku 15 let).

Jde-li o souhlas s „dobrovolným“ pobytem dítěte v DD-3, je souhlas nezbytný pro 
poskytování pobytové služby každému pacientovi bez ohledu na věk. Je třeba si uvědo-
mit, že podle § 43 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, „v dětských 
domovech pro děti do 3 let věku jsou poskytovány zdravotní služby a zaopatření dětem 
zpravidla do 3 let věku“, přičemž ze slov „zpravidla“ vyplývá, že může jít i o pacienty 
starší 3 let, což je dokonce dnes pravidlem. Horní věková hranice není uvedena strikt-
ním způsobem žádná, přičemž skutečnost, že DD-3 obvykle již neposkytují pobytové 
služby osobám, které plní povinnou školní docházku, tedy dětem starším 6 či 7 let, je 
dnes pouze mimoprávní zvyklostí a pozůstatkem již zrušených právních norem. Přesto 
se v rámci řízení o vydání tohoto souhlasu s dětmi staršími 7 let, popř. dokonce snad 
staršími 15 let, budeme setkávat zřejmě jen výjimečně. OSPOD se při vydávání souhlasu 
zaměřuje opět na skutečnost, zdali jsou splněny podmínky vstupu klienta (zde pacienta) 
do tohoto druhu služby, posuzuje tedy naplnění podmínek uvedených v § 43 odst. 1 zá-
kona č. 372/2011 Sb. Zde přitom došlo od 1. 1. 2022 na základě čl. XV. bodu 1. zákona  
č. 363/2021 Sb., jímž se novelizuje ust. § 43 odst. 1 zákona o zdravotních službách, 
k podstatnému zúžení cílové skupiny DD-3. 
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Nově musí být tedy současně splněny tyto dvě podmínky:
1. jde o dítě, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče ve formě lůžkové 

péče,
2. a současně musí vždy platit, že nemůže vyrůstat v rodinném prostředí zejména proto, 

že jde o dítě týrané, zanedbávané, zneužívané, nebo alternativně proto, že jde o dítě 
zdravotně postižené. 
Obě uvedené podmínky tedy musí být v žádosti o vydání souhlasu s poskytováním 

služby dítěti v DD-3 tvrzeny a prokazovány současně. Je tedy v této souvislosti třeba 
zdůraznit, že do konce roku 2021 široce pojaté možnosti, aby v DD-3 byly poskytová-
ny pobytové služby dětem „ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím“, či 
obecně dětem „které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí (bez dalšího)“, jsou od 1. 1. 
2022 s ohledem na charakter DD-3 jako lůžkové zdravotní služby zrušeny. Skutečnost, že 
jde o dítě, které vyžaduje hospitalizaci, a současně o dítě, kterému nemohou být zdravotní 
služby poskytovány v domácím prostředí buď proto, že jde o dítě týrané, zneužívané nebo 
zanedbávané (syndrom CAN), nebo proto, že je zdravotně postižené, bude poskytovatel 
dokládat vyjádřením lékaře, ať již ošetřujícího, tak, a to zejména, praktického lékaře pro 
děti a dorost daného dítěte, pokud je u něj registrováno. Současně je třeba si uvědomit, že 
takové vyjádření je listinným důkazem ve smyslu § 53 správního řádu. 

Závěry z takového vyjádření vyplývající nejsou pro OSPOD závazné, neboť podle 
§ 50 odst. 4 správního řádu platí, že OSPOD hodnotí podklady, zejména důkazy, podle 
své úvahy. Za důkazně problematické lze mít zejména vyjádření, které by vystavil lé-
kař – zaměstnanec DD-3, do něhož se dítě k hospitalizaci přijímá. V takovém případě je 
možné za účelem objektivního dokazování provést důkaz i znaleckým posudkem podle 
§ 56 správního řádu, přičemž osmidenní lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 64 odst. 4 
ZSPO se v takovém případě prodlužuje podle § 70 odst. 3 písm. b) správního řádu o dobu 
„nutnou ke zpracování znaleckého posudku“. 

Stejně jako v případě souhlasu s „dobrovolným“ pobytem dítěte v DOZP i zde platí, 
že souhlas s poskytováním služeb v DD-3 podle § 43 zákona o zdravotních službách 
na základě smlouvy se na rozdíl od souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti 
v ZDVOP vydává bez časového omezení. Je tedy účinný nejdéle po dobu, po kterou 
trvá smlouva (informovaný souhlas) s poskytováním zdravotních služeb v DD-3. Podle 
čl. XV. bodu 2. zákona č. 363/2021 Sb. se do § 43 zákona o zdravotních službách dopl-
ňuje nový odst. 6, z něhož mj. vyplývá, že „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“, tedy jde o stejnou úpravu jako v případě 
trvání smlouvy se ZDVOP.

Změna poměrů: Ať již jde o trvající souhlas s poskytováním služby v ZDVOP, tak 
i o posledně zmíněné souhlasy týkající se DOZP a DD-3, může dojít vždy k následné 
změně poměrů. Všechna uvedená rozhodnutí o vydání souhlasu, ať již časově omezená, 
jde-li o ZDVOP, tak časově neomezená, jde-li o DOZP nebo DD-3, jsou proto vydávána 
vždy pod klauzulí rebus sic stantibus. Ust. § 16b odst. 5 ZSPO tu stanovuje, že „změní-li 
se po vydání souhlasu podstatným způsobem okolnosti rozhodné pro jeho vydání, ze-
jména poměry na straně dítěte, rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností zahájí z moci úřední řízení o zrušení souhlasu. 
V tomto řízení posoudí, zda trvá důvod pro poskytování [dané pobytové služby dítěti]“. 
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Může tedy opět „přeposoudit“ ty skutečnosti, které byly předmětem dokazování již v před-
chozím pravomocně skončeném řízení, a které mohou být dotčeny popsanou podstatnou 
změnou poměrů, resp. slovy zákona „okolností rozhodných pro vydání souhlasu“. Zde, na 
rozdíl od řízení o vydání (popř. u ZDVOP i o prodloužení) souhlasu, jde o řízení výlučně 
beznávrhové, zahajované z vlastní iniciativy OSPOD. Kterákoli dotčená osoba však může 
samozřejmě dát k jeho zahájení podnět ve smyslu ust. § 42 správního řádu.

Pokračování příště

Poznámky:
1) MPSV zveřejnilo tiskopisy žádosti o vydání souhlasu ve vztahu jak ke ZDVOP, tak DOZP, tak i DD-3. Lze 

je dohledat na odkazu www.mpsv.cz/web/cz/tiskopisy-navazujici-na-novelu-zakona-o-spod. 
2)  Srov. ust. § 64 odst. 2 ZSPO: „Účastníky řízení o vydání souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností podle § 16b odst. 1 jsou pouze dítě a osoba provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, domov pro osoby se zdravotním postižením nebo dětský domov pro děti do 3 let věku. Pokud 
je žádost o vydání souhlasu podána jen jedním z účastníků řízení, není třeba druhého účastníka řízení 
vyrozumět o zahájení řízení. 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“. A dále 
ust. § 64 odst. 4 věta druhá ZSPOD: „Účastníkovi řízení o vydání souhlasu podle § 16b odst. 1 nemusí 
být před vydáním rozhodnutí ve věci samé dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí“.

3) JANEČKOVÁ E., MACH P. Zákon o sociálních službách: Komentář. Dostupné v systému ASPI.

K některým aspektům očkování nezletilých dětí  
proti covid-19 (1.)
Mgr. Martin Ježek

Již od počátku léta 2021 je umožněno očkování proti covid-19 starším dětem ve 
věku od 12 let. Na začátku listopadu informovala média, že Česká republika získá 
v prosinci 300 000 vakcín pro děti od 5 do 11 let. Tedy pro věkovou skupinu dětí, 
která se dosud očkovat nesměla. Vakcína měla být od společnosti Pfizer/BioNTech, 
nedávno jí dali zelenou v USA a její schválení Evropskou lékovou agenturou mělo 
být podle expertů na spadnutí. Média informovala i o tom, že dosud oficiálně ne-
schváleného očkování využilo v režimu tzv. off-label, tedy na zodpovědnost jejich 
rodičů a ošetřujících lékařů, již na 150 českých dětí.1) A konečně těsně před Vánoce-
mi se začalo rozjíždět očkování věkové kategorie 5–11 let.

Napsat cokoli, co souvisí s onemocněním covid-19, je velmi obtížné. Tempo vývoje, 
přijímaných, rušených a opět přijímaných vládních opatření, rozhodovací činnosti Nej-
vyššího správního soudu, informací i dezinformací, vědeckých poznatků, osobních vy-
jádření lékařů nejrůznějších specializací atd. je enormní a neustále se vyvíjející. U jaké-
hokoli textu zahrnujícího covid-19 hrozí, že ztratí na „čerstvosti“ bezprostředně po jeho 
vytvoření a riziko, že bude v době své publikace představovat spíše historické ohlédnutí 
než popis aktuálního stavu, je opravdu vysoké. Proto se pokusím téma nastínit z pohledu, 
u něhož hrozí méně, že bude zubem času nakousnut do takové míry, že téma již nebude 
„k jídlu“.

Mgr. Martin Ježek, právník odboru rodiny, zdravotnictví a práce, Kancelář veřejného ochránce práv
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