
ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI

PŘEPRACOVANÉ KLÍČOVÉ ČÁSTI V TEORII V SOULADU S PLATNOU 
LEGISLATIVOU:

ÚSTAVNÍ PÉČE:

Dítě  je  svěřeno  rodičem (rodiči)  do  péče  zařízení  nebo  je  dítěti  nařízena  ústavní

výchova. Zvláštním druhem zařízení je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

V ústavní péči jsou děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, děti, které byly

soudem svěřeny do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a děti, které byly do

péče zařízení svěřeny rodiči, osobami odpovědnými za výchovu dítěte.

Ústavní péče ve školských zařízení je rozdělena do kategorií:

 Dětský domov (3 – 18/19 let)

 Dětský domov se školou

 Diagnostický ústav

 Výchovný ústav

Zákon, který je aktuální pro ústavní zařízení v rezortu školství je:

Zákon č.333/2012 Sb., kterým se mění zákon č.109/2002 Sb. o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči 

ve školských zařízeních. 

Vymezení pojmů ústavní a ochranná výchova:

ÚSTÁVNÍ VÝCHOVA 

Ústavní výchova je nařízena soudem. Nařizuje se nezletilým jedincům (od 3 až 18 let),

kteří žijí v sociokulturně znevýhodněném prostředí. U těchto jedinců je ohrožený jejich vývoj.

Ústavní výchova je preventivním opatřením. Trvá tak dlouho, dokud to vyžaduje její

účel. Pokud soud nenařídí jinak, mohou zde jedinci pobývat do své zletilosti (maximálně do

19let), poté musí odejít.

OCHRANNÁ VÝCHOVA

Ochranná výchova je uložena rozhodnutím soudu. Je uložena jedincům  od 12 do 15

let  soudem v občansko-právním řízení  spáchaly dítě čin za který lze dle trestního zákona



uložit výjimečný trest. Nebo je uložena jedincům od 15 do 18 let soudem v trestním řízení,

jestliže podle rozhodnutí soudu je ochranná výchova lepším řešením než uložení trestu odnětí

svobody. Nemá však trestní charakter a její uložení se nevkládá do rejstříku trestu. Probíhá

v určených výchovných ústavech v resortu školství. Trvá tak dlouho, dokud to vyžaduje její

účel, maximálně do 19 let. 

Ústavní péče ve zdravotnickém zařízení je rozdělena na:

 Kojenecký ústav

 Dětský domov pro děti do tří let věku

Zákon č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:

 Klokánek

 Azylové domy pro matky s dětmi

Tyto zařízení nespadají pod žádný rezort. Nevztahuje se na ně zákon o výkonu ústavní

výchovy. Jsou financovány ze systému dávek státní sociální podpory. 

Novela zákona č.401/2012 o sociálně právní ochranně dětí. 

Tato novela je pro klokánky velkým ohrožením. Snižuje se počet dětí v zařízení a tím i

financování. Hodně klokánků z tohoto důvodu krachuje. 

Velkým přínosem má být vyšší počet pěstounů, kteří se o děti budou starat. 

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

OSVOJENÍ

Aktuální zákon o osvojení:

Zákon č.89/2012 Sb. občanský zákoník – oddíl 2 osvojení

Zákon č. 401/2012 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Aktuální zákon o pěstounské péči:

Zákon č. 401/2012 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.

V roce  2014  se  zvyšuje  počet  pěstounů.  Zvyšují  se  také  dávky,  které  pobírá  pěstoun při

převzetí dítěte. 
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