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Pozměňovací návrh
Olgy Richterové
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony

(sněmovní tisk č. 911)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony se mění takto:
1. V části první čl.I bodě 4 se § 2a za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) mladým dospělým zletilá nebo plně svéprávná osoba, která je nezaopatřeným dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře.“.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena f) až h).
2. V části první čl.I bodě 114 v §50b odstavce 1 až 5 znějí:
„(1) Mladý dospělý má nárok na měsíční zaopatřovací příspěvek, a to za následujících podmínek
a) do dne nabytí zletilosti nebo plné svéprávnosti byl svěřen rozsudkem do péče zakládající
nárok na zaopatřovací příspěvek, kterou je
1. pěstounská péče podle § 47a odst. 1 nezprostředkovaná orgány sociálně-právní ochrany v
trvání alespoň 3 let před nabytím zletilosti nebo plné svéprávnosti mladého dospělého,
popřípadě v trvání 12 měsíců bezprostředně předcházejících zletilosti nebo plné
svéprávnosti mladého dospělého, byla-li pěstounská péče podle tohoto zákona
zprostředkována, nebo
2. nařízená ústavní výchova podle občanského zákoníku, a to včetně svěření do zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku, v trvání alespoň
12 měsíců bezprostředně předcházejících zletilosti nebo plné svéprávnosti mladého
dospělého.
b) nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který dosud nebyl
zahlazen, a
c) má vypracován individuální plán mladého dospělého a poskytuje součinnost při jeho
vyhodnocování a aktualizaci podle § 50d.
(2) Podmínka podle odstavce 1 písm. a) je považována za splněnou také tehdy,
a) došlo-li během péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek ke změně osoby pěstouna
nebo ke změně poskytovatele služeb v zařízení ústavní výchovy;
b) pokud byl mladý dospělý bezprostředně před svěřením do pěstounské péče v ústavní
výchově alespoň po dobu 12 měsíců po sobě jdoucích
c) pokud byl mladý dospělý bezprostředně před nařízením ústavní výchovy nepřetržitě
alespoň 1 rok v pěstounské péči a následně nařízená ústavní výchova trvala alespoň 6 měsíců po
sobě jdoucích
d) pokud byl mladý dospělý svěřen do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek
z důvodu jeho oboustranného osiření
e) pokud byl mladý dospělý svěřen do pěstounské péče nezprostředkované orgány sociálněprávní ochrany dětí z důvodu prohlášení jeho rodičů za nezvěstné, pobytu rodiče ve
zdravotnickém zařízení, pobytu rodiče v pobytovém zařízení sociálních služeb, vzetí rodiče do
vazby nebo nástupu rodiče do výkonu trestu odnětí svobody.

(3) Doby, po které trvala péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, se pro účely splnění
podmínky podle odstavce 1 písm. a) sčítají, pokud navazovaly jednotlivé druhy péče zakládající
nárok na zaopatřovací příspěvek bezprostředně na sebe.
(4) Do doby podle odstavce 1 písm. a) se započítává i doba
a) po kterou byl mladý dospělý svěřen do pěstounské péče na základě usnesení soudu o
nařízení předběžného opatření nebo
b) po kterou byl v plném přímém zaopatření ústavního zařízení na základě usnesení soudu o
předběžné úpravě poměrů dítěte nebo o výchovném opatření podle § 13a, a která bezprostředně
předcházela dni, ke kterému se stalo rozhodnutí soudu o péči zakládající nárok na zaopatřovací
příspěvek podle odstavce 1 písm. a) vykonatelným.
(5) Nárok na zaopatřovací příspěvek má rovněž mladý dospělý, který není nezaopatřeným
dítětem podle zákona o státní sociální podpoře, protože je poživatelem invalidního důchodu
z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně, jestliže se soustavně připravuje na budoucí
povolání, a to nejdéle do dovršení 26 let věku. Co se považuje za soustavnou přípravu dítěte na
budoucí povolání, stanoví zákon o státní sociální podpoře.“
a odstavec 6 se včetně poznámky pod čarou č. 76 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
3. V části první čl.I bodě 114 se v §50e odst. 1 slova „činí 15 000“ nahrazují slovy „odpovídá výši
minimální mzdy“.
4. V části první čl.I bodě 114 se v § 50e odst. 2 slova „činí 25 000“ nahrazují slovy „odpovídá výši
1,75násobku minimální mzdy“.

Platné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn
§ 2a
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno
do osobní péče rozhodnutím soudu, a to ode dne vykonatelnosti takového rozhodnutí,
b) osobou v evidenci fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat
pěstounskou péči po přechodnou dobu,
c) osobou pečující fyzická osoba,
1. které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, pěstounské péče po přechodnou dobu
nebo předpěstounské péče,
2. která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče
nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo
zahájeno z moci úřední,
3. která osobně pečuje o dítě, podala-li návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče
nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem dítěte a není-li
tato osobní péče o toto dítě zjevně bezdůvodná,
4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje,

d) mladým dospělým se pro účely tohoto zákona rozumí zletilá nebo plně svéprávná osoba,
která je nezaopatřeným dítěte podle zákona o státní sociální podpoře,
df) nezaopatřeným dítětem nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální
podporu,
eg) ústavním zařízením zařízení pro péči o děti nebo mládež poskytující plné přímé zaopatření,
fh) poskytováním plného přímého zaopatření je poskytování stravování, ubytování a ošacení.

§ 50b
Podmínky nároku na opakující se zaopatřovací příspěvek
(1) Mladý dospělý má nárok na měsíční zaopatřovací příspěvek, a to za následujících
podmínek
a) do dne nabytí zletilosti nebo plné svéprávnosti byl svěřen rozsudkem do péče zakládající
nárok na zaopatřovací příspěvek, kterou je
1. pěstounská péče podle § 47a odst. 1 nezprostředkovaná orgány sociálně-právní
ochrany v trvání alespoň 3 let před nabytím zletilosti nebo plné svéprávnosti
mladého dospělého, popřípadě v trvání 12 měsíců bezprostředně

předcházejících zletilosti nebo plné svéprávnosti mladého dospělého, byla-li
pěstounská péče podle tohoto zákona zprostředkována, nebo
2. nařízená ústavní výchova podle občanského zákoníku, a to včetně svěření do
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 971 odst. 2 občanského
zákoníku, v trvání alespoň 12 měsíců bezprostředně předcházejících zletilosti
nebo plné svéprávnosti mladého dospělého.
b) nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který dosud
nebyl zahlazen, a
c) má vypracován individuální plán mladého dospělého a poskytuje součinnost při jeho
vyhodnocování a aktualizaci podle § 50d.
(2) Podmínka podle odstavce 1 písm. a) je považována za splněnou také tehdy,
došlo-li během péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek ke změně osoby pěstouna
nebo ke změně poskytovatele služeb v zařízení ústavní výchovy;
a) pokud byl mladý dospělý bezprostředně před svěřením do pěstounské péče v ústavní
výchově alespoň po dobu 12 měsíců po sobě jdoucích;
b) pokud byl mladý dospělý bezprostředně před nařízením ústavní výchovy nepřetržitě
alespoň 1 rok v pěstounské péči a následně nařízená ústavní výchova trvala alespoň 6 měsíců
po sobě jdoucích;
c) pokud byl mladý dospělý svěřen do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek
z důvodu jeho oboustranného osiření;
d) pokud byl mladý dospělý svěřen do pěstounské péče nezprostředkované orgány sociálněprávní ochrany dětí z důvodu prohlášení jeho rodičů za nezvěstné, pobytu rodiče ve
zdravotnickém zařízení, pobytu rodiče v pobytovém zařízení sociálních služeb, vzetí rodiče do
vazby nebo nástupu rodiče do výkonu trestu odnětí svobody.
(3) Doby, po které trvala péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, se pro účely
splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) sčítají, pokud navazovaly jednotlivé druhy péče
zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek bezprostředně na sebe.
(4)Do doby podle odstavce 1 písm. a) se započítává i doba,
a) po kterou byl mladý dospělý svěřen do pěstounské péče na základě usnesení soudu o
nařízení předběžného opatření nebo
b) po kterou byl v plném přímém zaopatření ústavního zařízení na základě usnesení soudu
o předběžné úpravě poměrů dítěte nebo o výchovném opatření podle § 13a, a která
bezprostředně předcházela dni, ke kterému se stalo rozhodnutí soudu o péči zakládající nárok
na zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 písm. a) vykonatelné.
(5) Nárok na zaopatřovací příspěvek má rovněž mladý dospělý, který není nezaopatřeným
dítětem podle zákona o státní sociální podpoře, protože je poživatelem invalidního důchodu
z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně, jestliže se soustavně připravuje na
budoucí povolání, a to nejdéle do dovršení 26 let věku. Co se považuje za soustavnou přípravu
dítěte na budoucí povolání, stanoví zákon o státní sociální podpoře.

(6) Mladý dospělý, který není nezaopatřeným dítětem, protože je poživatelem invalidního
důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně, má nárok na zaopatřovací
příspěvek podle odstavce 1 při splnění ostatních podmínek pro vznik nároku na zaopatřovací
příspěvek podle odstavce 1, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do
dovršení 26 let věku. Co se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, stanoví
zákon o státní sociální podpoře76).
(76) Generální ředitelství Úřadu práce České republiky může na základě písemné a
odůvodněné žádosti mladého dospělého o odstranění tvrdosti zákona ve výjimečných případech
zvláštního zřetele hodných prominout splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a).
(87) Za dobu čerpání příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle § 47f odst. 2 nebo odměny
pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé nebo za dobu, po kterou mladý dospělý zůstává v plném
přímém zaopatření školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, mu zaopatřovací příspěvek
podle odstavce 1 nenáleží.

§ 50e
Výše zaopatřovacího příspěvku
(1) Výše zaopatřovacího příspěvku podle § 50b činí 15 000 Kč odpovídá výši minimální mzdy
za kalendářní měsíc. Splňuje-li mladý dospělý podmínky vzniku nároku na zaopatřovací příspěvek
jen po část kalendářního měsíce, náleží mu příspěvek ve výši, v jaké mu náleží za celý kalendářní
měsíc.
(2) Výše zaopatřovacího příspěvku podle § 50c činí 25 000 Kč odpovídá výši 1,75násobku
minimální mzdy.

Odůvodnění:
Pravidla pro vznik nároku na zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé zůstala nezměněna, došlo
pouze k úpravě formulace a systémovému přeřazení nově definovaných pojmů. Nově zavedený
pojem „mladý dospělý“ byl přeřazen do ust. § 2, v rámci něhož se pojmy užívané zákonem
definují. Původní text návrh pak byl vzhledem k obtížné srozumitelnosti reformován tak, aby
výklad nově zaváděných pravidel nečinil v praxi potíže. Navázání příspěvku na násobek minimální
mzdy je z důvodu inflace výhodné, pevně dané částky je po několika letech jinak vždy nutno
upravovat novelou zákona.

