Pozměňovací návrh poslance Romana Sklenáka - II
k vládnímu návrhu zákona, 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 a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk 574)

K části první, čl. I
Bod 5 se mění takto:
V § 2 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou zní:
„(4) Zařízení poskytují péči rovněž dětem, které nejsou občany České republiky a splňují
podmínky stanovené zvláštním zákonem 3).
3)

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.“

Odůvodnění:
Z legislativně-technického hlediska není vhodné, aby zákonný předpis upravoval ad hoc
existenci a působnost (osobní) specializovaného školského zařízení pro výkon ústavní
a ochranné výchovy, jež má dle vládního návrhu poskytovat péči dětem, které „zejména
z jazykových důvodů nemohou být umístěny do ostatních zařízení“.
Vládní návrh zákona zcela nesystematicky upravuje osobní působnost zařízení, která je
dána charakteristikou cílové skupiny, pro kterou je zařízení určeno. Specifika zranitelných
skupin dětí, kterým je třeba v rámci systému školských zařízení poskytnout zvláštní péči
(např. matky s dětmi, děti se zdravotním postižením), jsou však řešena prováděcí vyhláškou
č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní a ochranné výchovy
ve školských zařízeních.
Zcela postačí, aby zákon v obecné rovině umožnil poskytování péče dětem-cizincům
ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Samotný systém
a organizaci péče o tyto děti je nutné precizovat formou podzákonného předpisu, k jehož
novelizaci je příslušné MŠMT. Uzákonění určité formy existence specializovaného zařízení
pro děti-cizince neumožňuje v praxi flexibilně reagovat na aktuální situaci v oblasti migrace
a potřeby dětí-cizinců.
Tento pozměňovací návrh je v souladu s připravovaným usnesením vlády o koncepci
ochrany a péče o nezletilé cizince bez doprovodu, včetně žadatelů o mezinárodní ochranu,
které reviduje zastaralou koncepci z roku 20021. Nová koncepce, která vznikala
za součinnosti MŠMT, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra, považuje
právní úpravu navrhovanou v tomto pozměňovacím návrhu za optimální.2
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Usnesení vlády č. 395 ze dne 17. dubna 2002 o Koncepci umisťování, vzdělávání a výchovy dětí
s jazykovou bariérou včetně nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu.
2
Koncepce je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení pod č. j. předkladatele
MV - 56921-1/OAM-2012.

