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Ad 1) Základní informace o ZDVOP
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), dle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“), poskytují
ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj
vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo
duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou
závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.
Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně
ubytování, v zajištění zdravotnických služeb a v psychologické a jiné obdobně nutné péči.
Dítě se umisťuje ve ZDVOP (§ 42, odst. 2, písm. a) zákona o SPOD):
 na základě rozhodnutí soudu,
 na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „obecní úřad
ORP“)
 na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo
 požádá-li o to dítě.
Délka pobytu dítěte ve ZDVOP může trvat nejdéle po dobu:
 3 měsíců - pokud je dítě umístěno ve ZDVOP na základě žádosti rodičů (písemná dohoda
mezi ZDVOP a rodičem); prodloužení o další max. 3 měsíce pouze se souhlasem OSPOD
obecního úřadu ORP;
 6 měsíců - pokud je dítě umístěno ve ZDVOP na základě žádosti obecního úřadu ORP,
žádosti dítěte (pouze se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte) max. 6 měsíců (prodloužení o dalších max. 6 měsíců pouze za předpokladu, že si rodiče
upravují poměry tak, aby mohli převzít dítě do své osobní péče);
 stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření dle § 13a odst. 1 zákona o SPOD max. 3 měsíce;
 po dobu, po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče ZDVOP (dle § 971
odst. 2 občanského zákoníku) - max. 6 měsíců.
Počet dětí v zařízení:
 max. 28 dětí v jednom ZDVOP;
 počet lze překročit pouze v případě umístění sourozenců (např. do ZDVOP je umístěna
sourozenecká skupina 3 dětí, přičemž zařízení disponuje pouze 1 volným místem do
povoleného počtu 28, umístěním sourozenců je překročen max. počet dětí o 2 děti);
 počet lze překročit dále pouze na základě výjimky udělené MPSV;
 max. počet 4 děti na 1 zaměstnance zajišťujícího osobní péči.

Další informace o ZDVOP:
 Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
 Na stránkách jednotlivých ZDVOP.

Ad 2) Přehled ZDVOP v Jihočeském kraji
Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice
Tel: 383 314 334
Ředitel: PhDr. Martin Karas, Ph.D.
Aktuální kapacita ZDVOP: 28 dětí
Dětský domov, základní škola, školní jídelna a školní družina Volyně
Školní 319
387 01 Volyně
Tel: 383 372 000
Ředitelka: Mgr. Anežka Hosnedlová
Aktuální kapacita ZDVOP: 5 dětí

Ad 3) Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP
Zřizovatel ZDVOP má nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti
v případě, že dítě je do zařízení umístěno na základě:





rozhodnutí soudu,
žádosti OSPOD,
žádosti zákonného zástupce v případě, že OSPOD shledá umístění za důvodné,
žádosti dítěte v případě, že OSPOD shledá umístění za důvodné.

Zařízení je povinno oznámit OSPOD přijetí dítěte - dle § 42 odst. 11 zákona o SPOD. Povinnost se
vztahuje na všechna přijetí dítěte (žádost zákonného zástupce, žádost OSPOD, žádost dítěte,
rozhodnutí soudu). Oznámení o přijetí dítěte je třeba učinit písemnou formou.
OSPOD je povinen do 8 dnů od přijetí písemného oznámení o přijetí dítěte na žádost zákonného
zástupce nebo dítěte zaslat ZDVOP vyjádření o důvodnosti umístění, tedy zda shledává umístění
dítěte do ZDVOP důvodným či nikoli.
Výše státního příspěvku činí na kalendářní měsíc 22. 800 Kč na každé dítě umístěné ve ZDVOP.
Státní příspěvek se snižuje o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo ZDVOP a takový
pobyt trvá 2 po sobě jdoucí kalendářní dny. Za den, kdy dítě v zařízení nepobývá, se považuje den,
kdy dítě zařízení opustí před 15. hodinou, a den, kdy se dítě do zařízení navrací po 15. hodině.
O přiznání, změně, odejmutí a zastavení výplaty příspěvku se rozhoduje ve správním řízení. Lhůta na
vydání rozhodnutí ode dne podání žádosti činí 30 dnů. Státní příspěvek se vyplácí nejpozději do 30
dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí.
Žádost o státní příspěvek je třeba uplatnit na místně příslušném krajském úřadě dle místa výkonu
SPO resp. místa provozování ZDVOP a to na předepsaném formuláři. (viz Žádost o příspěvek).
Zřizovatel zařízení je povinen do 10 dnů, byl-li státní příspěvek přiznán, oznámit příslušnému
krajskému úřadu pro nárok na výplatu příspěvku a jeho výši, změny v počtech dětí a v délce jejich

pobytu oproti měsíci předcházejícímu, a to na předepsaném formuláři. (viz Hlášení změn pro
posouzení nároku na státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP).
Spolu s formulářem „Hlášení změn pro posouzení nároku na státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP“
podává zřizovatel zařízení za každý měsíc formulář „Seznam nezl. dětí umístěných ve ZDVOP“, ve
kterém označí datum a čas nepřítomnosti dítěte.
Další bližší informace k uplatnění žádosti o státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP naleznete
v ustanovení § 42g - § 42n zákona o SPOD.

Ad 4) Standardy kvality SPO ZDVOP
Novela zákona o SPOD (§ 9a, odst. 3 a 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých
ustanoveních zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 3 Vyhlášky) zavádějí do činnosti ZDVOP, které jsou
zřízeny a provozovány na základě vydaného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
standardy kvality SPO.
Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované
sociálně-právní ochrany ZDVOP ve vztahu k dětem umístěným v zařízení, jejich rodičům či jiným
osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů jejich činnosti.
Standardy SPO jsou závazné pro pověřené osoby, kterým bylo vydáno pověření k činnosti - zřizování
a provoz zařízení sociálně-právní ochrany dětí - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle § 39
odst. 1 písm. c) zákona o SPOD.

Ad 5) Formuláře pro ZDVOP





Hlášení změn ZDVOP.
Seznam nezl. dětí umístěných ve ZDVOP.
Žádost o příspěvek ZDVOP.
Potvrzení orgánu SPOD o umístění dítěte ve ZDVOP.

