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Anotace: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou specifická tím, že jejich jed-
noznačné zařazení do jedné z forem institutu náhradní výchovy je více než problematické. 
Tato zařízení jsou určena pro děti vyžadující „okamžitou pomoc", ale jak dlouho trvá po-
skytování takovéto pomoci není nikde přesně stanoveno. Autorky se v textu proto zamýšlí 
nad tím, co to je „okamžitá pomoc". Následné pak se zabývají porovnáním původního účelu 
této instituce s výsledky jejich výzkumného šetření, které bylo zaměřené do této oblasti. Při 
realizaci výzkumného šetření byla použita kvantitativní výzkumná strategie, konkrétně 
technika analýzy dat. 
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Úvod 
O počátcích institutu ochrany dětí v čes-

kých zemích je možné uvažovat od vydání 
říšského zákona domovského v roce 1863, 
kdy se obce musely začít starat o „své" 
potřebné, tedy i děti potřebující ochranu 
a pomoc. Po vzniku samostatného čes-
koslovenského státu byla sociálně-právní 
ochrana dětí předmětem státního zájmu, 
ve dvacátých letech 20. století se objevily 
její první právní úpravy, např. zákon 
č. 256/1921 Sb„ o ochraně dětí v cizí péči 
a dětí nemanželských, a vládní nařízení 
č. 29/1930 Sb., k provedení cit. zákona. 

Se změnou politické situace v zemi 
se měnil i způsob nahlížení na ochranu 

dětí. Zejména v 50. letech 20. století se 
sociálně-právní ochrana dětí soustředila 
na hromadné poručenství a opatrovnictví, 
a pokud nebylo možné dítě předat do péče 
širší rodiny, byla upřednostňována tzv. 
„kolektivní péče". V roce 1963 byl přijat 
zákon č. 94/1963 o rodině, který,, upravil 
neobyčejně moderně některé zákonné nor-
my týkající se vztahu rodičů a dětí a hlavně 
možnosti náhradní rodinné péče, především 
osvojení" (Dunovský; Dytrych; Matějček 
1995, s. 37). Zákon o rodině obnovil mož-
nost pěstounské péče, která byla z ideo-
logických důvodů zrušena v roce 1951, 
upravil zásahy státních orgánů (soudů 
a národních výborů) do rodinných vzta-

' Článek vznikl v rámci specifického výzkumu č. 1/2011 Pilotní studie ůrovné právního vědomí 
sociálních pracovníků, řešeného na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. 



hů způsobem odpovídajícím době svého 
vzniku, ale nic neměnil na organizačním 
uspořádání sociálně-právní ochrany dětí. 
V 70. letech byla sociálně-právní ochrana 
dětí se zavedením systému sociálního za-
bezpečení zařazena jako součást systému 
sociální péče. V 80. letech byly příslušnými 
právními předpisy (zejména zákonem 
č. 100/1988 Sb.) upraveny kompetence 
zejména tehdejších okresních úřadů 
ve vztahu k zákonu o rodině. 

Po listopadové revoluci v roce 1989 se 
současně se změněnou politickou situací 
v zemi změnil také náhled na sociálně-
-právní ochranu dětí. V září 1990 byla 
jménem České a Slovenské federativní 
republiky (ČSFR) podepsána Úmluva 
o právech dítěte z listopadu 1989. V člán-
ku 3 Úmluvy je pak zaveden pojem „zájem 
dítěte" jako přední hledisko při jakékoliv 
činnosti týkající se dětí. V roce 1993 byla 
přijata Ústava České republiky (Ústavní 
zákon č. 1/1993 Sb.), která jako součást 
ústavního pořádku ČR uvádí Listinu 
základních práv a svobod. Tyto dva před-
pisy jsou základem právního řádu České 
republiky a současně také sociálně-právní 
ochrany dětí. 

V červnu 1999 předložila vláda Par-
lamentu ČR k projednání návrh zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí (jako 
Sněmovní tisk číslo 260) s cílem oddělit 
sociálně-právní ochranu dětí od sociální 
péče a vymezit kompetence a nástroje pro 
její zabezpečení s důrazem na generální 
působnost státu. Stát je odpovědným 
za ochranu práv dětí při zachování ro-

dičovské zodpovědnosti tam, kde nejsou 
práva dětí ohrožena. Zákon určuje, kdo 
je pověřen výkonem sociálně-právní 
ochrany dětí a umožňuje přenést část 
jejího výkonu i na další pověřené fyzické 
i právnické osoby v určitém rozsahu. Kla-
de důraz na prevenci a poradenství při zá-
sahu veřejných orgánů do práv jedinců, 
stanovuje pravidla pro zprostředkování 
osvojení a pěstounské péče. V zákoně 
o sociálně-právní ochraně dětí je také za-
veden institut „zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc" (dále jen ZDVOP). 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc jsou zvláštním druhem zařízení, 
poskytujícím ochranu a pomoc ohrože-
ným dětem na základě zákona č. 359/1999 
Sb., o sociá lně-právní ochraně dětí , 
v platném znění. Zavedena byla s účin-
ností od 1.4. 2000 a znamenala v té době 
nepochybně velkou změnu v poskytování 
sociálně-právní ochrany dětí v ČR, zejmé-
na v porovnání s poskytováním ústavní 
výchovy dětem. Od té doby byl zákon 
o sociálně-právní ochraně dětí několikrát 
novelizován a charakter ZDVOP se měnil. 
Radikálně se změnila i právní úprava 
a charakter jiných ústavních zařízení. Dle 
našeho názoru se způsob poskytování 
pomoci dětem v obou typech zařízení 
velmi přiblížil, rozdílnost ovšem zůstává 
v právních úpravách a nárocích kladených 
zákonem na zařízení samotná. 

Původním záměrem, pro který byla 
ZDVOP do systému náhradní péče zave-
dena, bylo vytvořit instituci poskytující 
okamžitou pomoc ohroženým dětem. 



Konstatujeme, že pojem „okamžitá po-
moc" nebyl a není dosud nikde definován, 
zejména z pohledu délky poskytování 
„okamžité pomoci". Proto zastáváme ná-
zor, že pojem „okamžitá pomoc" v kontex-
tu zákona o sociálně-právní ochraně dětí je 
zavádějící, protože podle současné právní 
úpravy mohou děti v ZDVOP v krajním 
případě pobývat od narození až do zle-
tilosti. Abychom doložily oprávněnost 
našeho tvrzení, v následující části našeho 
příspěvku krátce přiblížíme legislativní 
úpravu vztahující se ke ZDVOP a pro-
diskutujeme termín „okamžitá pomoc". 
Následně budeme informovat o výsledcích 
výzkumného šetření. 

Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc 
V červnu roku 1999 předložila vláda 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 
návrh zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí, označený jako Sněmovní tisk č. 260. 
V tomto návrhu byla představena ZDVOP 
jako zařízení, která „poskytují ochranu 
a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv 
péče, nebo jsou-li jeho život nebo příznivý 
vývoj vážně ohroženy, jde-li o dítě tělesně 
nebo duševně týrané nebo zneužívané, 
anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo 
situaci, kdy jsou závažným způsobem ohro-
žena jeho základnípráva"(www.psp.cz). 

Původním záměrem zřízení ZDVOP 
bylo zavést nový druh instituce, která by 
byla alternativou k zařízením ústavním. 
Zatímco zákon o ústavní a ochranné vý-
chově stanovuje pro dětské domovy a dět-

ské domovy se školou uspořádání do tzv. 
„rodinných jednotek" a upravuje též 
kapacitu těchto zařízení, zákon o sociál-
ně-právní ochraně dětí žádné „rodinné" 
uspořádání ani kapacitu ZDVOP neu-
pravuje. Strohá právní úprava ZDVOP 
nestanovila pro tato zařízení žádné 
povinnosti, nebyly stanoveny minimální 
požadavky na péči poskytovanou těmito 
zařízeními, ani na kvalifikaci jejich za-
městnanců. Podrobnější úpravu ZDVOP 
přinesla teprve novela zákona o sociálně-
-právní ochraně dětí č. 134/2006 Sb., která 
jednak stanovila způsob péče o ohrožené 
děti spočívající „v uspokojování základ-
ních životních potřeb, včetně ubytování, 
v zajištění zdravotní péče zdravotnickým 
zařízením a v psychologické a jiné obdobné 
nutné péči", dále stanovila způsob, jakým 
mohou být děti do ZDVOP umístěné 
a povinnosti zřizovatele ZDVOP pro jejich 
provoz. Stanovila zařízením povinnost 
vést potřebnou evidenci umístěných dětí 
a zavedla nový způsob příspěvku státu 
na provoz ZDVOP - státní příspěvek pro 
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. 

Zřizovateli ZDVOP mohou být obce, 
kraje, nebo fyzické či právnické osoby, kte-
ré mají pověření krajského úřadu ke zřizo-
vání ZDVOP (největší zřizovatel ZDVOP 
v ČR je Fond ohrožených dětí). Zákon 
o sociálně-právní ochraně dětí neupravuje 
možnost státu ovlivňovat počet a kapacitu 
ZDVOP, takže záleží pouze na samotných 
zřizovatelích, kolik ZDVOP a s jakou 
kapacitou se rozhodnou zřídit. ZDVOP 

http://www.psp.cz


je problematické zařadit pod náhradní 
rodinnou péči, ačkoliv zákon o rodině 
označuje jejich péči za „rodinnou". Nejsou 
však ani zařízeními ústavními. 

Státní příspěvek pro zřizovatele 
zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc 
Tento institut byl do zákona o sociál-

ně-právní ochraně dětí zaveden novelou 
č. 134/2006 Sb. s účinností od 1. 6. 2006. 
Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP 
(dále jen státní příspěvek) byl výsledkem 
požadavků nestátních organizací - zři-
zovatelů ZDVOP - na finanční pomoc 
ze strany státu na činnost jinak státem 
plně hrazenou v ústavních zařízeních. 
Státní příspěvek vyplácejí krajské úřady, 
jejichž místní příslušnost určuje sídlo 
zřizovatele ZDVOP, nikoliv sídlo zařízení 
samotného. Největším plátcem státní-
ho příspěvku je Magistrát hl. m. Prahy. 
Z Ročního výkazu o výkonu sociálně-
-právní ochrany dětí za rok 2009 (www. 
mpsv.cz) vyplývá, že k 31. 12. 2009 bylo 
v České republice registrováno 46 zaříze-
ní pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
s celkovou kapacitou 593 míst, přitom 
Magistrát hl. m. Prahy ke stejnému datu 
registroval 23 ZDVOP, jejichž sídla s ka-
pacitou 471 míst jsou prakticky na celém 
území ČR. Nárok na tuto dávku nespočívá 
v počtu lůžek či jiném vymezení kapacity 
ZDVOP, ale v doložení počtu dětí, kterým 
byl v daném období kalendářního měsíce 
poskytnut pobyt a péče v ZDVOP (v sou-
časné době je vyplácen státní příspěvek 

podle stáří umístěných dětí v měsíční výši 
takto: 17 280 Kč na dítě ve věku do 6 let, 
21 168 Kč na dítě ve věku od 6 do 15 let, 
24 300 Kč na nezaopatřené dítě nad 15 let 
a 28 080 Kč na dítě nad 15 let, které není 
nezaopatřené). 

Pro posouzení nároku na státní příspě-
vek předkládají zřizovatelé doklady pro-
kazující vznik nároku na státní příspěvek, 
předepsané zákonem o sociálně-právní 
ochraně dětí v platném znění. Z těchto 
podkladů lze vyčíst určitá data mapující 
činnost ZDVOP, zejména délku pobytu 
dětí v ZDVOP, dále jakým způsobem jsou 
děti nejčastěji do ZDVOP umisťovány, 
a zejména počet dětí, na které je státní 
příspěvek vyplácen. Toto byla také kri-
téria, na která jsme se zaměřily při svém 
výzkumném šetření. 

Okamžitá pomoc 
Název „zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc" vzbuzuje představu 
0 poskytování akutní pomoci dětem, 
které se ocitly bez potřebné péče, nebo 
jsou nějakým způsobem ohrožené. Tuto 
představu podporuje i samotný význam 
slova okamžitý, jehož ekvivalentem je 
také neodkladný. Ve vztahu k práci autorů 
Levické a Zemana (1998) je vysvětlován 
pojem „okamžitá pomoc" jako pomoc, 
která musí být poskytnuta neodkladně, 
tedy ihned. S podobným vymezením 
okamžité pomoci je možné se setkat 
1 v rámci krizové intervence. Podobně i při 
poskytování „okamžité pomoci" ZDVOP 
je jasné, že pomoc je potřebné poskytnout 



co nejrychleji, nejlépe ihned. Problémem 
se tedy nejeví doba vhodná pro začátek 
poskytnutí okamžité pomoci, ale délka 
jejího trvání. Ze samé podstaty okamžité 
pomoci se předpokládá, že by tato pomoc 
měla trvat jen po dobu nevyhnutelnou pro 
zajištění vhodnějšího uspořádání dlouho-
dobé péče o dítě. Dále pak by se mělo pro 
dítě hledat jiné řešení, nejlépe v kontextu 
rodinné péče (Bursová 2010). 

Pro poskytnutí okamžité pomoci re-
levantními důvody nejen podle Levické 
a Zemana (1998), ale i podle zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, v platném znění, jsou situace, kdy se 
nezletilé dítě ocitlo bez jakékoliv péče, 
nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj 
vážně ohrožen nebo narušen. 

Jak jsme již upozornily, pojem „okamži-
tá pomoc" není dosud definován, a proto, 
vycházejíce ze zákona, se pokusíme přiřa-
dit mu několik významů. 

Na pojem „okamžitá pomoc" je třeba 
nahlížet ze tří pohledů: a) v čem spočívá 
okamžitá pomoc, b) jak rychle může být 
pomoc dítěti poskytnuta a c) jak dlouho 
by taková pomoc měla trvat. 

a) V čem spočívá okamžitá pomoc? 
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
stanoví v ustanovení § 42, že ZDVOP 
zajišťují dítěti ochranu a péči, která 
spočívá „v uspokojování základních život-
ních potřeb, včetně ubytování, v zajištění 
zdravotní péče zdravotnickým zařízením 
a v psychologické a jiné obdobné nutné 
péči". ZDVOP musí být schopna zajistit 
poskytnutí okamžité pomoci nepřetržitě. 

b) Jak rychle lze okamžitou pomoc 
poskytnout? Podle zákona o sociálně-
-právní ochraně dětí může ZDVOP 
poskytnout dítěti pomoc okamžitě, tedy 
i v případech, kdy ještě nebylo vydáno 
rozhodnutí soudu. V některých případech, 
kdy s dočasným pobytem dítěte v ZDVOP 
souhlasí jeho zákonný zástupce, nemusí 
vůbec k rozhodnutí soudu dojít. Naproti 
tomu do ústavních zařízení může být dítě 
podle zákona o výkonu ústavní a ochranné 
výchovy přijato až na základě rozhodnutí 
soudu (s výjimkou diagnostických ústa-
vů). Okamžitá pomoc může být v případě 
ústavních zařízení poskytnuta okamžitě 
pouze v případě nařízení předběžného 
opatření podle ustanovení § 76 a) občan-
ského soudního řádu. 

c) Jak dlouho má/může okamžitá po-
moc trvat? V původním vládním návrhu 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí se 
uvádí, že dítě se do ZDVOP umisťuje pouze 
„na dobu do rozhodnutí soudu o návrhu 
okresního úřadu na nařízení předběžného 
opatření, jehož podání bylo nezbytným 
opatřením po intervenci příslušného or-
gánu" (www.psp.cz). V důvodové zprávě 
k tomuto návrhu je doba trvání pobytu 
dítěte v ZDVOP upřesněna jako nezbyt-
ná, zpravidla krátká - tedy do zajištění 
odpovídající péče o díté ústavní péčí nebo 
péčí jiné osoby než rodiče. Návrh soudu 
na vydání předběžného opatření před naří-
zením ústavní výchovy nebo před svěřením 
dítěte do péče ZDVOP podle občanského 
soudního řádu podává obecní úřad obce 
s rozšířenou působností bezodkladně v pří-
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padě, že se nezletilé dité ocitlo bez jakékoliv 
péče, nebo jsou-li jeho život nebo příznivý 
vývoj vážně ohroženy nebo narušeny. V ta-
kovém případě je soudu předložen návrh 
na předběžné opatření podle ust. § 76 a) ob-
čanského soudního řádu a soud je povinen 
o tomto návrhu rozhodnout bezodkladně, 
nejpozději do 24 hodin. Podle stejného 
právního předpisu může být soudem na-
řízeno také předběžné opatření podle ust. 
§ 76 odst. 1 písm. b), o odevzdání dítěte 
do péče druhého z rodičů nebo do péče 
toho, koho označí soud. Pro rozhodnutí 
o tomto předběžném opatření občanský 
soudní řád ukládá lhůtu bezodkladně, nebo 
nejdéle do 7 dnů od podání návrhu. Z toho 
vyplývá, že podle původního záměru by 
„okamžitá pomoc" měla trvat pouze něko-
lik dnů. Novelou zákona o rodině, přijatou 
v roce 2002 v souvislosti s přijetím zákona 
o výkonu ústavní a ochranné výchovy, je 
soudcům dána možnost umístit dítě do péče 
ZDVOP. Současně zákon o rodině ukládá 
soudcům povinnost zkoumat před naří-
zením ústavní výchovy, zda nelze zajistit 
péči o dítě náhradní rodinnou péčí nebo 
„rodinnou péčí v zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc". Tím byl úplně 
popřen původní smysl ZDVOP a okamžitá 
pomoc na základě této novely může trvat 
teoreticky od umístění dítěte do zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc až 
do jeho zletilosti. 

Výsledky výzkumného šetření 
Ve snaze zjistit relevantní údaje, které by 

nám umožnily rozhodnout, zda ZDVOP 

je možné zařadit mezi formy náhradní ro-
dinné péče anebo spíše mezi formy ústavní 
péče a také zjistit informace o tom, jak je 
realizována „okamžitá pomoc" v praxi, 
jsme provedly výzkumné šetření. Jako 
hlavní cíl jsme si stanovily rozkrýt vybrané 
aspekty fungování ZDVOP. Následně jsme 
pak formulovaly dílčí cíle výzkumného 
šetření. 

Cíl č. 1: Zjistit kapacitu jednotlivých 
zařízení. 

Cíl č. 2: Zjistit, zda existují rozdíly 
v délce pobytu dítěte v ZDVOP v závis-
losti od právního titulu umístění dítěte. 

Cíl č. 3: Zjistit, jak dlouho (v průměru) 
trvá okamžitá pomoc poskytovaná dítěti 
v ZDVOP. 

Použitá metodologie 
Pro výzkumné šetření byla použita 

kvantitativní strategie. „Kvantitativní vý-
zkum probíhá více strukturovaně a používá 
spíše deduktivní postupy vědecké metody. 
Soustřeďuje se na popis variability předem 
definovaných proměnných, které vymezují, 
co budeme pozorovat a zachycovat." (Hendl 
2005, s. 63) Zejména sekundární analýza 
dat nashromážděných pro účely posouzení 
nároku na státní příspěvek pro zřizovatele 
ZDVOP vyplacený za období 1. pololetí 
roku 2009 a 1. pololetí roku 2010 Ma-
gistrátem hl. m. Prahy. Data byla získána 
pomocí studia dokumentů doložených 
zřizovateli ZDVOP Magistrátu hl. m. Pra-
hy pro účely posouzení nároku na státní 
příspěvek, tj. rozhodnutí soudu (rozsudky 
a předběžná opatření), žádosti úřadů obcí 



s rozšířenou působností o umístění dětí 
do ZDVOP, dohody zákonných zástupců 
se ZDVOP o svěření dětí do péče zařízení, 
vyjádření orgánů sociálně-právní ochrany 
dětí o důvodnosti pobytu dětí v ZDVOP, 
hlášení zřizovatelů o změnách oproti před-
cházejícímu kalendářnímu období a opisy 
těchto hlášení, vytvořené Magistrátem hl. 
m. Prahy pro jednotlivá ZDVOP za každý 
kalendářní měsíc ve sledovaném období. 

Data byla shromažďována v průběhu 
měsíce ledna 2011 především z opisů hlá-
šení změn za období leden-červen 2009 
a leden-červen 2010 od všech zřizovatelů, 
kteří za tato období uplatnili nárok na stát-
ní příspěvek u Magistrátu hl. m. Prahy 
(z etického důvodu názvy zřizovatelů ne-
uvádíme). V opisu hlášení změn Magistrát 
hl. m. Prahy eviduje, od jakého data se 
každé dítě v ZDVOP nachází a na základě 
jakého právního titulu bylo v tom daném 
kalendářním měsíci v ZDVOP umístěno. 
V případě, že v některém opisu hlášení 
změn nebyla poznamenána data potřeb-
ná pro výzkumné šetření, doplnily jsme 
tento údaj přímo z evidence dokumentů 
ke každému vyplácenému dítěti, jež je 
vedena Magistrátem hl. m. Prahy. U délky 
pobytu byly počítány ukončené kalendář-
ní měsíce pobytu. V případě přemístění 
dítěte do jiného ZDVOP, které je součástí 
výzkumného šetření, byla sečtena celková 
délka pobytu. 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit kapacitu jednotli-
vých zařízení 

Celkem bylo u Magistrátu hl. m. Prahy 
za období leden-červen 2009 a leden-čer-

ven 2010 zkoumáno 4724 uplatněných 
měsíčních nároků na státní příspěvek. 
Z podkladů pro posouzení nároku na stát-
ní příspěvek nelze vyčíst počet dětí, které 
v ZDVOP skutečně pobývaly, ale počet 
dětí, na které byl uplatněn nárok na stát-
ní příspěvek, tj. počet měsíčních nároků 
na státní příspěvek. Některá ZDVOP mo-
hou vedle poskytování okamžité pomoci 
podle zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí současně poskytovat dětem sociální 
služby podle příslušného zákona - na tyto 
děti nárok na státní příspěvek nevzniká 
a nejsou předmětem řízení o státním 
příspěvku. 

Předmětem výzkumného šetření bylo 
26 zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc (v tabulce č. 1 označených písmeny 
A-Z), která byla zřízena čtyřmi zřizovateli 
ZDVOP se sídlem v hl. m. Praze. 

Jak již bylo řečeno, žádné limity pro 
počet dětí, které by omezovaly kapacitu 
ZDVOP, nejsou stanoveny. Z tabulky 
č. 1 vyplývá, že v některých případech 
byl uplatněn nárok na státní příspěvek 
pro větší počet dětí, než je kapacita 
ZDVOP (šedá barva), někde dokonce 
pro více dětí, než vůbec připouští limit 
pro ústavní zařízení podle zákona o ústav-
ní a ochranné výchově, tj. 48 míst (tučné 
písmo). Může se jednat o přechodný 
stav, kdy je např. do ZDVOP umístěna 
početnější sourozenecká skupina. Může 
také nastat situace, že nějaké dítě ukončí 
pobyt v ZDVOP a jiné je na jeho místo 
umístěno - pak zřizovatel uplatňuje ná-
rok na poměrnou část státního příspěvku 



Tab. č. 1: Počty détí, na které zřizovatelé uplatnili v uvedených obdobích nárok 
na státní příspěvek u Magistrátu hl. m. Prahy pro jednotlivá ZDVOP 
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„x" místo číselného údaje - ZDVOP v tomto období bylo zrušeno (v tabulce pod označením.E"); 
nebo naopak ještě nebylo zřízeno (v tabulce pod označením „V-Ž") 



na obě děti. Podle stanoviska Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv. 
cz) je třeba „za dobu pobytu a péče dítěti 
v zařízení třeba považovat dobu, po kterou 
nedošlo ke změně nebo zrušení rozhodnutí 
soudu, nebo nebyla žádost obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností odvolána 
(zrušena)". V důsledku takového výkladu 
je státní příspěvek vyplácen i na děti, 
které fakticky v ZDVOP nepobývají 
často i několik kalendářních měsíců, neboť 
jsou již „fakticky" ve svých nebo nových 
rodinách, nebo na léčebných pobytech 
ve zdravotnických zařízeních apod. „Ad-
ministrativně" stále platí původní rozhod-
nutí soudu o umístění dětí v ZDVOP, takže 
zřizovateli trvá nárok na státní příspěvek, 
ačkoliv těmto dětem fakticky pobyt a péči 
neposkytuje. Na jejich místo je „fakticky" 
přijaté jiné dítě - na obě děti vzniká podle 
citovaného stanoviska MPSV ČR zřizo-
vateli ZDVOP nárok na státní příspěvek. 

Jak je zřejmé z výše uvedených infor-
mací, není možné jednoznačně pokládat 
za relevantní údaje o kapacitě konkrétních 
ZDVOP, proto tyto výsledky pokládáme 
za orientační. Navzdory tomu je považu-
jeme za dostatečné, abychom se na jejich 
základě pokusily otevřít diskusi o dvou 
závažných tématech. 
1. O legislativních nedostatcích ohledně 

financování ZDVOP, které momentální 
právní stav umožňuje. Zřizovatel může 
uplatnit nárok na příspěvek nejen 
na dítě, které má aktuálně v péči, ale 
i na dítě/děti, které jsou i několik mě-
síců mimo péči ZDVOP. 

2. O kapacitě jednotlivých zařízení. Jak 
je zřetelné z údajů v tabulce č. 1, pláno-
vaná kapacita jednotlivých ZDVOP se 
většinou pohybuje v rozpětí od 4 do 20 
dětí. Šest ZDVOP má však kapacitu 40 
a víc dětí, čímž se blíží k zákonem 
stanovenému limitu maximálního 
počtu dětí v jednom ústavním zařízení. 
V jednom případě je kapacita zařízení 
plánovaná na 56 dětí, což by v případě 
ústavní výchovy bylo pokládané za váž-
né porušení zákona. Jiný význam tato 
čísla získají, když se zaměříme na to, 
jak je překračována plánovaná kapa-
cita v jednotlivých ZDVOP. Např. při 
kapacitě 4 bylo vykázaných až 8 dětí, 
při kapacitě 8 až 18, při kapacitě 20 to 
bylo 31 dětí a při kapacitě 48 (což je 
horní limit pro ústavní výchovu) až 65. 

Plánovaná kapacita každého zařízení je 
přitom ovlivněná dvěma základními faktory, 
a to velikostí prostoru a počtem personálu 
zabezpečujícího péči o klienta. Z uvedených 
zjištění pro nás vyplývá základní otázka: Je 
v případě někdy až 100% navýšení kapa-
city možné poskytovat stejně kvalitní péči7. 
A druhá, stejně důležitá: Je vůbec možné 
ve vztahu k některým ZDVOP hovořit o ná-
hradní rodinné péči, když překračují limity 
stanovené pro ústavní výchovu? 

Cíl č. 2: Zjistit, zda existují rozdíly 
v délce pobytu dítěte v ZDVOP v závis-
losti od právního titulu umístění dítěte 

V následujících tabulkách je uvedena 
délka umístění dítěte v ZDVOP podle práv-
ního titulu, na jehož základě byl aktuálně 
poskytnut státní příspěvek. Nejkratší délka 

http://www.mpsv


pobytu byla zaznamenána 0 ukončených 
měsíců u všech právních titulů, kromě pra-
vomocného rozsudku soudu, kde nejkratší 
pobyt trval 1 ukončený kalendářní měsíc. 
Nejdelší pobyt v ZDVOP se u jednotlivých 
právních titulů liší. 

Nejkratší dobu poskytování „okamžité" 

Tab. č. 2: 

pomoci jsme zaznamenaly u dětí umís-
těných v ZDVOP na základě dohody se 
zákonným zástupcem. Průměrná délka 
pobytu zde činí 3,3 měsíce, přičemž nejkratší 
doba pobytu netrvala ani jeden celý kalen-
dářní měsíc. Jako nejdelší pobyt jsme zazna-
menaly 23 ukončené kalendářní měsíce. 

Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili 
měsíční nároky na státní příspěvek u Magistrátu hl. m. Prahy za období 
1. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 na základě dohody se zákonným 
zástupcem dítěte 

prů-
měrná 
délka 
pobytu 

počet ukončených měsíců pobytu v ZDVOP 
cel-
kem 

prů-
měrná 
délka 
pobytu N 0 1 2 3 4 5 6 

7-
12 

13-
24 

25-
36 

37-
48 

49-
60 61 + 

cel-
kem 

absolutní 
četnost 3,3 224 84 193 123 93 84 70 40 153 37 0 0 0 0 1101 

relativní 
četnost X 20 8 18 11 8 8 6 4 14 3 0 0 0 0 100 

• medián 5 měsíců 

O b d o b n o u va r i an tou je umís t ěn í 
dítěte na základě žádosti úřadu obce 
s rozšířenou působností. Orgán sociál-
n ě - p r á v n í o c h r a n y dět í je v t o m t o 
případě povinen zajistit souhlas zákon-

ného zástupce dítěte s pobytem dítěte 
v ZDVOP, nebo podat návrh soudu 
na vydání předběžného opatření. Jako 
nejdelší dobu pobytu jsme zaznamenaly 
30 ukončených kalendářních měsíců. 

Tab. č. 3: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na něž zřizovatelé ZDVOP uplatnili 
měsíční nároky na státní přípěvek u Magistrátu hl. m. Prahy za období 
1. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 na základě žádosti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností 

prů-
měrná 
délka 
pobytu 

počet ukončených měsíců pobytu v ZDVOP 
cel-
kem 

prů-
měrná 
délka 
pobytu N 0 1 2 3 4 5 6 

7-
12 

13-
24 

25-
36 

37-
48 

49-
60 61 + 

cel-
kem 

absolutní 
četnost 6,1 68 46 49 32 34 24 14 13 80 75 12 0 0 0 446 

relativní 
četnost X 15 10 11 7 8 5 3 3 18 17 3 0 0 0 100 

" medián 5 měsíců 



Posledním právním titulem, na jehož 
základě je možné dítě umístit do ZDVOP 
a poskytnout zřizovateli státní příspěvek, 
je rozhodnutí soudu. Pro účely svého 
výzkumného šetření jsme rozdělily roz-
hodnutí soudu do dvou skupin, a sice 
na předběžná opatření a na pravomocné 
rozsudky soudu. 

Předběžné opatření by z povahy svého 
účelu nemělo být dlouhodobým řešením. 

Pro účely našeho šetření jsme nerozlišovaly 
druhy předběžných opatření podle jednot-
livých ustanovení občanského soudního 
řádu. Průměrná délka pobytu dětí umís-
těných v ZDVOP na základě předběžného 
opatření činí téměř 6 ukončených kalen-
dářních měsíců, nicméně 32% z těchto 
dětí pobývá v ZDVOP déle než 6 měsíců. 
Nejdelší pobyt byl zaznamenán v délce 
33 ukončených kalendářních měsíců. 

Tab. č. 4: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili 
měsíční nároky na státní příspěvek u Magistrátu hl. m. Prahy za období 
1. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 na základě předběžného opatřeni soudu 

prů-
měrná 
délka 
pobytu 

počet ukončených měsíců pobytu v ZDVOP 
cel-
kem 

prů-
měrná 
délka 
pobytu N 0 1 2 3 4 5 6 

7-
12 

13-
24 

25-
36 

37-
48 

49-
60 61 + 

cel-
kem 

absolutní 
četnost 5,9 124 3 152 124 119 96 100 65 242 122 17 0 0 0 1164 

relativní 
četnost X 11 0 13 11 10 8 9 6 21 10 1 0 0 0 100 

* medián 5 měsíců 

Nejpočetnější skupinou, která současně v ZDVOP, jsou děti umístěné v ZDVOP 
vykazuje nejdelší průměrnou délku pobytu na základě pravomocných rozsudků soudu. 

Tab. č. 5: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili 
měsíční nároky na státní příspěvek u Magistrátu hl. m. Prahy za období 
1. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 na základě pravomocného rozsudku 
soudu 

prů-
měrná 
délka 
pobytu 

počet ukončených měsíců pobytu v ZDVOP 
cel-
kem 

prů-
měrná 
délka 
pobytu N 0 1 2 3 4 5 6 

7-
12 

13-
24 

25-
36 

37-
48 

49-
60 61 + 

cel-
kem 

absolutní 
četnost 24,6 12 0 10 17 21 26 31 41 289 683 492 239 90 62 2013 

relativní 
četnost X 1 0 0 1 1 1 2 2 14 34 24 12 4 3 100 

• medián je délka pobytu 13-24 měsíců 



Většina dětí umístěných v ZDVOP 
na základě pravomocného rozsudku 
soudu (77%) je zde po dobu delší než 
12 měsíců. 

Cíl č. 3: Zjistit, jak dlouho (v průměru) 
trvá okamžitá pomoc poskytovaná dítěti 
v ZDVOP 

Zřizovatelé ZDVOP pro účely posou-
zení nároku na státní příspěvek uvádějí 
datum umístění dítěte do ZDVOP. Pů-
vodním záměrem při zavádění ZDVOP 
do systému sociálně-právní ochrany dětí 
bylo poskytovat ohroženým dětem pomoc 
do doby, než soud rozhodne o návrhu or-
gánu sociálně-právní ochrany dětí na další 
péči o dítě. Po prozkoumání 4724 uplat-

něných měsíčních nároků na státní 
příspěvek je zřejmé, že průměrná délka 
poskytování „okamžité" pomoci dětem 
v ZDVOP v počtu 13,3 ukončených ka-
lendářních měsíců s původním záměrem 
nekoresponduje. Nejkratší pobyt dítěte 
v ZDVOP byl vykázán v počtu několika 
hodin - tedy ani ne jeden den. Nejdelší 
pobyt dětí jsme zaznamenaly u dvou sou-
rozenců, a to v délce 106 ukončených ka-
lendářních měsíců, tj. 8 let a 10 měsíců. 
Děti byly umístěny v ZDVOP na základě 
pravomocných rozsudků. Zajímavostí 
je, že každý z těchto dvou sourozenců 
(dvojčat) je umístěný v jiném ZDVOP 
a jejich pobyt zde trvá dosud. 

Tab. č. 6: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili 
měsíční nároky na státní příspěvek u Magistrátu hl. m. Prahy za období 
1. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010 

prů-
měrná 
délka 
pobytu 

počet ukončených měsíců pobytu dítěte v ZDVOP 
cel-
kem 

prů-
měrná 
délka 
pobytu N 0 1 2 3 4 5 6 

7-
12 

13-
24 

25-
36 

37-
48 

49-
60 61 + 

cel-
kem 

absolutní 
četnost 13,3 428 133 403 296 267 230 215 159 764 917 521 239 90 62 4724 

relativní 
četnost X 9 3 9 6 6 5 5 3 16 19 11 5 2 1 100 

* medián je 7-12 měsíců 

Závěr 
Jak jsme již uvedly v úvodu našeho 

příspěvku, zavedení ZDVOP do systému 
české sociálně-právní ochrany dětí poklá-
dáme za pozitivní prvek, umožňující, aby 
v případě potřeby byla dítěti/dětem po-
skytnuta okamžitá, bezodkladná pomoc. 
Vzhledem ke změnám, které postupně 

upravily fungování tohoto typu zařízení, 
vznikla v nás pochybnost, zda je možné 
v současnosti pokládat ZDVOP za jednu 
z forem náhradní rodinné péče. 

Tato pochybnost byla umocněna i vý-
sledky našich výzkumných zj iš tění . 
Překračování kapacity, velké počty dětí 
ve více ZDVOP, neúměrná délka pobytu, 



která v jednom případě v čase našeho 
šetření dosáhla téměř 9 let, a zejména 
rozdělení sourozenců - dvojčat do dvou 
různých ZDVOP, to jsou fakta, která nás 
nutí k zamyšlení nad tím, zda ZDVOP 
jsou skutečně zařízeními plnícími původní 
záměr, a to poskytování okamžité, bezod-
kladné pomoci ohroženému dítěti - a to 
v čase nezbytně nutném. 

V současné době je připravován vládní 
návrh novely zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí, jehož součástí je i podstatná 
úprava zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc. 

Z výsledků výzkumného šetření vyplý-
vá, že díky růstu počtu dětí umístěných 
v ZDVOP na základě pravomocného 
rozsudku soudu, jejichž pobyt v ZDVOP 
je dlouhodobý, se postupné kapacita jed-
notlivých ZDVOP zaplňuje a nedostává 
se volných lůžek pro děti, kterým byla pů-
vodně ZDVOP určena - tedy vyžadujícím 
„okamžitou" krátkodobou pomoc. Zvyšuje 
se tím již tak vysoký počet dětí umístěných 
v institucionální péči. Původnímu záměru 
odpovídá pouze třetina (33 %) dětí, na které 
byl vyplacen státní příspěvek na základě žá-
dosti obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností, nebo na základě dohody ZDVOP 
se zákonným zástupcem dítěte. Stát by 
měl mít možnost regulovat počet ZDVOP 
a jejich kapacitu, a to např. prostřednictvím 
krajských úřadů. Zřizovatelům by měla být 
uložena povinnost předem konzultovat 
zřízení nového ZDVOP s příslušným kraj-
ským úřadem, který by záměr zřizovatele 
posuzoval z hlediska potřeb svého regionu, 

popř. ve spolupráci s jiným krajským úřa-
dem, v rámci jehož regionu má zřizovatel 
úmysl zřídit nové ZDVOP. 

Některá ZDVOP jsou současné registro-
vána jako poskytovatelé sociálních služeb 
podle zákona č. 108/2006 Sb. - ale ani zá-
kon o sociálních službách, ani zákon o so-
ciálně-právní ochraně dětí neřeší duplicitu 
financování poskytovaných služeb z obou 
systémů jedním poskytovatelem. Stát tak 
vlastně nepřímo podporuje institucionální 
péči o děti na úkor péče rodinné. 
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