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Novinky v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí  
účinné od 1. 1. 2022 (5.)
Mgr. Adam Křístek

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 (dále 
jen „ZSPO“), a další související zákony, vstoupila v účinnost od 1. 1. 2022. Následu-
jící příspěvek je pokračováním přehledu některých těchto změn z Práva a rodiny  
č. 1 až 4/2022, a to konkrétně v Části čtvrté ZSPO a v jejím rámci v úpravě zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“).

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP
Na výchozí ustanovení úpravy ZDVOP, tedy na ust. § 42 ZSPO, vyložené v Právu 

a rodině č. 4/2022, které podrobně vymezuje jak cílovou skupinu tohoto zařízení pobyto-
vých služeb, tak i rozsah činností a dalších plnění, které jsou nezletilým klientům v rámci 
služby poskytovány, navazuje zcela nově textované ust. § 42a, nadepsané „Smlouva o po-
skytování ochrany a pomoci“. Je speciální obdobou obecného ustanovení § 911) zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „ZSS“), a stejně jako právě zmíněné 
ustanovení bezprostředně navazuje na § 902) ZSS, tak i § 42a obsahově navazuje a roz-
víjí ust. § 8 odst. 1 a § 9 ZSPO3). Stejně jako v případě poskytovatelů sociálních služeb 
podle § 88 písm. i)4) ZSS, platí i zde smluvní přímus podle již cit. § 8 odst. 1 a § 95) ZSPO.  

Tak jako v případě všech ostatních sociálních služeb, poskytovaných v pobytové for-
mě, vyžaduje zákon i pro smlouvu o poskytování ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP 
písemnou formu. Při porovnání úpravy povinných náležitostí smlouvy podle § 42a 
odst. 1 ZSPO a podle § 91 odst. 2 ZSS si lze všimnout, že smlouva podle § 42a ZSPO 
mezi nimi neuvádí „označení smluvních stran“, neboť tato povinná náležitost jakékoli 
smlouvy vyplývá z povahy věci a byla by nadbytečná, a „druh sociální služby“, neboť 
ten je tu předem dán (druhem služby je vždy výhradně „ZDVOP“). Jinak musí být ve 
smlouvě o poskytování ochrany a pomoci ve ZDVOP uvedeny stejné náležitosti jako 
v případě ostatních smluv o poskytování sociálních služeb podle § 91 odst. 2 písm. c) 
až h)6) ZSS. Náležitosti smlouvy o poskytování ochrany a pomoci jsou však s ohledem 
na charakter ZDVOP širší, a kromě uvedených náležitostí musí tato smlouva obsahovat 
i další čtyři podrobnější údaje: bližší vymezení důvodů pro umístění dítěte v zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 odst. 1 ZSPO (tento údaj má význam mj. 
pro posouzení oprávněné doby trvání smlouvy, srov. dále); prohlášení o zdravotním stavu 
dítěte a identifikační údaje zdravotní pojišťovny, u které je dítě pojištěno, jsou-li známy 
[toto ustanovení změkčuje pravidlo obecné úpravy pobytových sociálních služeb podle 
§ 91 odst. 47) ZSS]; výši přiznaného příspěvku na péči, má-li dítě na příspěvek na péči 
nárok; a ujednání o kapesném, jde-li o nezaopatřené dítě starší 7 let. 

Podle odst. 3 platí, že k poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci se vyžadu-
je souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 16b, nejde-li o smlou-
vu o poskytování ochrany a pomoci uzavřenou za dítě obecním úřadem s rozšířenou 
Mgr. Adam Křístek, Ministerstvo práce a sociálních věcí
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působností. Jde o speciální ustanovení navazující na obecnou úpravu smluvního práva 
podle § 1762 občanského zákoníku o účinnosti smlouvy podmíněné rozhodnutím určité-
ho orgánu. Rozdíl proti obecné úpravě je v tom, že tam jde o souhlas předběžný, zatímco 
souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP se s ohledem na krizový cha-
rakter zařízení vydává až následně, po uzavření smlouvy. Podrobnosti o tomto správním 
řízení byly popsány v Právu a rodině č. 2/2022.

Uvedené správní řízení se nevede v případě, kdy smlouvu v zastoupení dítěte neuza-
vírá zákonný zástupce dítěte, případně jiná osoba odpovědná za jeho výchovu ve smyslu 
§ 2a písm. a)8) ZSPO nebo ji neuzavírá k tomu způsobilý nezletilý zájemce o službu sám 
(srov. dále), ale pokud ji uzavírá za dítě obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále 
jen „OÚ ORP“) jako veřejný poručník dítěte podle § 17 ZSPO. V takové situaci by totiž 
„souhlas k poskytování ochrany a pomoci“ tento úřad vydával sám sobě, což by zce-
la postrádalo smysl. Situace, kdy OÚ ORP vystupuje jako „nouzový“ veřejný poručník 
ve smyslu § 17 písm. b) ZSPO při zajišťování neodkladné péče dítěti ve smyslu § 15 
ZSPO, byly podrobně popsány i ve vztahu k zajištění péče o dítě veřejným poručníkem 
ve ZDVOP v Právu a rodině č. 3/2022 od strany 2 v rámci pasáže „Neodkladná péče 
(okamžitá pomoc), zajišťovaná dítěti osobou v evidenci“. 

Podle odst. 1 písm. i) obsahuje smlouva jako svou podstatnou náležitost rovněž dobu 
platnosti smlouvy. Smluvní volnost ke sjednání doby trvání smlouvy je však omezena. 
Podle odst. 4 věta první totiž platí, že smlouvu o poskytování ochrany a pomoci lze uzavřít 
nejvýše na dobu 3 měsíců po sobě jdoucích. Doba tří měsíců je ovšem dobou maximál-
ní a uzavření smlouvy na tuto maximální dobu by mělo být spíše výjimečné – nemůže 
být rozhodně využíváno automaticky. Sjednaná doba poskytování ochrany a pomoci ve 
ZDVOP totiž vždy musí věcně odpovídat charakteru nepříznivé krizové sociální situace 
dítěte a musí tak současně „ladit“ s již zmíněnou první podstatnou náležitostí smlouvy – 
s bližším vymezením důvodů pro umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc podle písm. a). Dobu platnosti smlouvy je tak namístě v řadě případů sjednávat 
spíše v rozsahu dnů než týdnů. 

Podle odst. 4 věta druhá trvání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci lze prodloužit 
nejvýše o další 3 měsíce po sobě jdoucí pouze se souhlasem obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností. V případě, že smlouvu uzavíral OÚ ORP jako veřejný poručník dítěte, 
lze smlouvu prodloužit na základě dohody s ním. V obou případech jde tedy o sjednání 
prodlužovacího dodatku k původní smlouvě, tzn. že k jeho sjednání musí dojít ještě za 
trvání původního závazku, po jeho zániku uplynutím času by již jaksi nebylo co prodlu-
žovat. Vyžaduje-li se „souhlas“ OÚ ORP, znamená to opět souhlas vydávaný ve správním 
řízení na žádost, k čemuž opět srov. výklad v Právu a rodině č. 2/2022. K prodloužení 
trvání závazku ze smlouvy dodatkem k ní může docházet i opakovaně, nepřekročitelný 
limit však stanovuje ust. § 42 odst. 1 věta poslední: ochrana a pomoc se poskytují po 
přechodnou dobu nepřesahující zpravidla dobu 6 měsíců.  

Podle odst. 1 písm. g) obsahuje smlouva dále jako svou podstatnou náležitost ujednání 
o dodržování vnitřních pravidel pro poskytování ochrany a pomoci dítěti. Ale i obsah 
tohoto ujednání je striktně limitován podle odst. 2. Ten totiž smluvní volnost omezuje 
tím, že stanovuje, že k ujednání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci zkracujícím 
práva dítěte nebo rozšiřujícím jeho povinnosti oproti právům a povinnostem stanoveným 
pro výkon soudních rozhodnutí podle § 42aa se nepřihlíží. Postavení dětí, umístěných do 
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ZDVOP smluvně, tedy nemůže být nikdy „horší“ či „přísnější“ než postavení dětí, svěře-
ných do ZDVOP soudním rozhodnutím. I kdyby tedy taková širší omezení vyplývala buď 
přímo ze smlouvy, nebo z „vnitřního řádu“, na nějž se odkazuje, pohlíží se na ně, jako by 
sjednána vůbec nebyla. Slova, že se k něčemu „nepřihlíží“ totiž poukazují k pouhé „zdán-
livosti“ takových ujednání ve smyslu § 554 občanského zákoníku, což je ještě přísnější 
sankce než „absolutní neplatnost“ (srov. § 588 občanského zákoníku). Plnění takových 
nezákonných ujednání tedy nelze ani jakkoli vymáhat.

Závazek ze smlouvy o poskytování ochrany a pomoci zaniká zejména uplynutím 
doby, na kterou byl v mezích zákonných omezujících ustanovení sjednán nebo prodlou-
žen (srov. odst. 5). Dále zaniká samozřejmě výpovědí smlouvy. K ukončení smlouvy 
může dojít i konkludentně, totiž tak, že si oprávněná osoba dítě ze zařízení v souladu 
s ust. § 881 ve spojení s § 882 OZ jednoduše vyzvedne. Kromě toho však zaniká i v ná-
vaznosti na negativní výsledek správního řízení o vydání souhlasu s poskytováním ochra-
ny a pomoci dítěti ve ZDVOP, popř. o žádosti o vydání souhlasu s prodloužením tohoto 
závazku (srov. tamtéž a dále odst. 6).

Způsobilost (svéprávnost) nezletilého k přímému uzavření smlouvy 
o poskytování ochrany a pomoci bez nutnosti jeho zastoupení jinou osobou

Nezletilý musí být při uzavírání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci v ZDVOP 
zastoupen, avšak pouze v případě, kdy k jejímu uzavření není podle občanského práva 
sám způsobilý, a to zejména s ohledem na nedostatek věku. Druhým důvodem nezpůso-
bilosti (i u starších nezletilých) je samozřejmě duševní porucha, ať trvalá, tak i přechodná, 
srov. § 5819) občanského zákoníku. Je však třeba upozornit, že v případě uzavírání smlouvy 
o poskytování ochrany a pomoci ve ZDVOP k tomu nezpůsobilým nezletilým by šlo o ne-
platnost relativní10). A zde podle § 586 občanského zákoníku platí, že je-li neplatnost práv-
ního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen 
tato osoba; nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se práv-
ní jednání za platné. Pokud tedy zákonný zástupce nebo jiný oprávněný zástupce k tomu 
nesvéprávného nezletilého nenamítne neplatnost, smlouvu je třeba považovat za platnou. 
K relativní neplatnosti se nepřihlíží z úřední moci, a to ani šlo-li by o předběžnou otázku, 
jako je tomu například v případě posuzování nároků na státní příspěvek za pobyt a péči. 
Pokud by navíc nezpůsobilost dítěte byla zřejmá již při samotné kontraktaci, za neplatnost 
by nesl odpovědnost provozovatel ZDVOP, a zde pak navíc platí podle § 579 odst. 1 občan-
ského zákoníku, že způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout 
neplatnost nebo uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe výhodu.

Otázka smluvní způsobilosti nezletilých i ve vztahu k poskytování služeb v oblasti so-
ciálního zabezpečení vyvolávala ještě v nedávné minulosti bouřlivé diskuse, koncentro-
vané do slov „problematika dětí patnáct plus“. Velice podrobný výklad k otázce postupně 
nabývané svéprávnosti nezletilými ve smyslu ust. § 3111) občanského zákoníku, jakož 
i výklad souvisejících speciálních ustanovení českého právního řádu, často obsahujících 
i dílčí věkové hranice, lze najít např. v poznámkách autora tohoto článku k § 2 ZSPO 
v publikaci MACELA, M. a kol. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. 2. vy-
dání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, na s. 26 až 41. 

Na tomto místě se tak lze omezit pouze na velmi obecné stručné shrnutí. Totiž, že 
„normální“ osoba starší zhruba 6 až 7 let věku může zásadně uzavírat v daném věku 
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běžné bezúhradové smlouvy, tedy smlouvy, které jsou výhradně k jejímu prospěchu, 
a „normální“ osoba starší zhruba 14 až 15 let věku může vedle toho již zásadně uzavírat 
i smlouvy o trvajícím či opakujícím se plnění „oboustranně závazném“, tj. spojeném 
i s případnou úhradou či dalšími závazky. ZSPO přitom v souvislosti s poskytováním 
služeb pověřenými osobami včetně provozovatelů ZDVOP a v souvislosti s právem dítěte 
požádat pověřené osoby o pomoc a s povinností pověřených osob tuto pomoc poskytnout 
(tj. uzavřít smlouvu) od počátku své účinnosti (tj. od 1. 4. 2000) v poslední větě ust. § 8 
odst. 1 stanovuje, že dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob 
odpovědných za výchovu dítěte.

Obecná úprava svéprávnosti pro vztahy sociálního zabezpečení12) včetně sociálně-
-právní ochrany dětí až do 14. 11. 2011 stanovovala, že způsobilost občana vlastními 
právními úkony nabývat v právních vztazích sociálního zabezpečení práv a brát na sebe 
povinnosti vzniká dovršením šestnáctého roku věku. Pouze pro mladší nezletilé pak obec-
ně uváděla, že občan mladší šestnácti let musí být zastoupen zákonným zástupcem. Od 
roku 2011 je však tato úprava nepoužitelná. Je však třeba připomenout, že pouze zdánlivě 
„snižovala“ věk svéprávnosti pro celou oblast sociálního zabezpečení z 18 let věku na 16, 
neboť fakticky pro řadu těchto vztahů věk svéprávnosti oproti jinak aplikovatelné obecné 
úpravě naopak uměle zvyšovala. Lze v této souvislosti rovněž zmínit, že věk „dospělos-
ti“ například v předpisech v gesci Ministerstva vnitra, včetně předpisů pobytových, činí 
nikoli 16, ale 15 let. 

Avšak ani věkovou hranici 15 let nelze pro účely uzavírání smluv v oblasti sociálního 
zabezpečení dogmatizovat. Ve výše zmíněném komentáři k ZSPO se zdůrazňuje, že věk 
„dospělosti“ byl u nezletilých zvýšen v čsl. civilním právu ze 14 let věku bez relevantních 
důvodů na 15 let v roce 1950 a znamenal odklon nejen od naší staleté domácí právní tradi-
ce, ale i od standardních středoevropských úprav, uplatňujících se jinde až do současnosti. 
Platný občanský zákoník se k věkové hranici 15 let až na nepodstatné výjimky ostatně již 
nevrátil. K těmto otázkám lze rovněž odkázat na příspěvek autora tohoto článku z Práva 
a rodiny č. 7–8/2021 „Nová věková hranice dospělosti (dílčí svéprávnosti) nezletilých 
v civilním právu od 1. 7. 2021“. 

Není jistě bez zajímavosti, co bohužel aktuálně vystoupilo v těchto měsících do po-
předí v souvislosti s tragickými událostmi válečného konfliktu na území Ukrajiny, vy-
volaného invazí vojsk Ruské federace. Totiž, že při řešení situace nezletilých uprchlíků 
bez doprovodu je třeba přihlížet i k jejich právnímu postavení v zemi původu a že podle 
novějšího ukrajinského práva se podstatné rozšíření dílčí svéprávnosti nezletilých váže 
právě k věku 14 let (a nikoli 15 let), a to včetně rozhodování o místě bydliště či nezbyt-
nosti souhlasu dospělého nezletilého, má-li být svěřen do náhradní péče.

Podle ust. § 892 odst. 1 OZ rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních 
jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Pokud nezletilý k danému právnímu jednání 
právně způsobilý je, povinnost a právo jej ve smluvním právu zastupovat pro danou zá-
ležitost přestala. Uvedené ustanovení platí stejným způsobem i pro jiné osoby, které jsou 
jinak oprávněny nezletilého na místě rodičů zastoupit, včetně OÚ ORP v postavení ve-
řejného poručníka. Nové ust. § 36 odst. 213) OZ nelze na smlouvu o poskytování ochrany 
a pomoci aplikovat, neboť její uzavření má zcela zřejmý obsah „právního jednání osobní 
povahy“. 

Pokračování v dalším čísle
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Poznámky:
1) Srov. § 91 odst. 1 i. p. a odst. 2 i. p.: „O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovate-

lem sociálních služeb… Smlouva obsahuje tyto náležitosti: ...“
2) Srov. „Osoba může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb…“.
3) Srov. „Dítě má právo požádat … zařízení sociálně-právní ochrany… pověřené osoby … o pomoc při 

ochraně svého života a dalších svých práv“; „rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má 
právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc … popřípadě pověřené osoby“.

4) Srov. „Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služ-
by…“.

5) Srov. „… tyto … pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc“; „tyto … pověřené 
osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout“.

6) Rozsah poskytování služby; místo a čas poskytování; výše úhrady; ujednání o dodržování vnitřních pra-
videl stanovených poskytovatelem; výpovědní důvody a výpovědní lhůty; doba platnosti smlouvy.

7) Srov. „Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli 
sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 
lékařství o zdravotním stavu…“.

8) Pro účely tohoto zákona se rozumí jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte fyzická osoba [odlišná od 
rodiče], které bylo dítě svěřeno do osobní péče rozhodnutím soudu, a to ode dne vykonatelnosti takového 
rozhodnutí.

9) Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. Neplatné je i právní 
jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat.

10) Podmínky absolutní neplatnosti jsou podle § 588 občanského zákoníku tyto dvě: jednání se zjevně příčí 
dobrým mravům nebo odporuje zákonu a současně zjevně narušuje veřejný pořádek. O takovou skuteč-
nost však v případě uzavírání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci ve ZDVOP nejde.

11) Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do 
povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.

12) Ust. § 4 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.
13) I když je nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, způsobilý jednat v určité záležitosti samostatně, lze 

podmínit, že následky právního jednání nastanou až souhlasem zákonného zástupce nezletilého uděle-
ným v určené lhůtě, jinak ve lhůtě dvou týdnů od vyžádání; to neplatí pro právní jednání osobní povahy 
a právní jednání podle § 33.

Upozorňujeme: Pořádková pokuta a „neplnění vyšetřovacích povinností“  
 veřejného procesního opatrovníka v některých druzích  
 nesporných soudních řízeních
V Rodinných listech vyjde velmi zajímavý článek A. Křístka pod názvem Pořádková po-
kuta a „neplnění vyšetřovacích povinností“ veřejného procesního opatrovníka v někte-
rých druzích nesporných soudních řízeních: V nesporných civilních soudních řízeních, 
označených jako „věci péče o nezletilé“, s výjimkou řízení o přiznání svéprávnosti ne-
zletilému dítěti a řízení o přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného zástupce 
k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné čin-
nosti, musí být nezletilý účastník vždy zastoupen, a to jinou osobou než rodičem. To platí 
i tehdy, kdy by jinak dítě mohl zastoupit alespoň jeden z rodičů, u kterého by nehrozila 
kolize zájmů ve smyslu § 892 odst. 3 občanského zákoníku, stejně jako tehdy, kdy je 
nezletilý účastník objektivně procesně způsobilý ve smyslu § 20 odst. 1 ve spojení s § 22 
OSŘ. Tento striktní procesní formalismus vyplývá z ust. § 469 odst. 1 věta první ZŘS. 
Více v Rodinných listech č. 4/2022, které vycházejí 13. 6. 2022. 


