Pověřování k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí

Pověření – přínosy a úskalí












Přehled o subjektech v oblasti SPOD
Možnost omezené kontroly
Garance spolupráce
FINANCE
SPOD zdarma, ale bez garantovaných prostředků
Limitovaný rozvoj
Garance nespolupráce
Omezené metodické vedení, „kolize“ se sociálními
službami

Kam jsme se s pověřením dostali?


Počet pověřených osob



Jediná financovaná služba SPOD – ZDVOP



Posílení ústavních zařízení – ZDVOP u ústavů

Kam se chceme dostat?


Klíčový moment – novela zákona 108/2006 Sb., o
sociálních službách



Vydefinování specifik služeb pro oblast SPOD (klientela
s nařízenými výchovnými opatřeními, rodiče jako klienti
SPOD, děti)



Zajištění financování



Zajištění síťování

Legislativní úprava





Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů
Část pátá zákona, §48 – 50
Dále: část čtvrtá zákona, společná ustanovení, správní
delikty, aj.



SPO zajišťují obecní úřad, obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
krajské úřady, MPSV a ÚMPOD, ale také další právnické a fyzické
osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny ->
rozhodnutí o pověření



O pověření k výkonu SPO rozhoduje místně příslušný krajský úřad

Podmínky pro vydání pověření:










podání písemné žádosti
prokázání odborné způsobilosti,
bezúhonnost všech fyzických osob (nově od 1.1.2012 posuzování
bezúhonnosti právnických osob),
zajištění odpovídajících hygienických podmínek,
vlastnické nebo užívací právo,
potřebné materiální a technické podmínky,
předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření



Vyžádání krajským úřadem nebo komisí pro sociálně-právní ochranu
vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností



Vyjádření se žádá od vedoucího odboru sociálních věcí



Do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí oznámit MPSV vydání, odnětí
pověření

Kritéria pro odnětí pověření







1) pověřená osoba požádá o zrušení pověření;
2) byla pověřené osobě pravomocně uložena sankce za správní delikt;
3) pověřená osoba nevykonává činnost, na kterou jí bylo vydáno pověření,
a tuto skutečnost ve stanovené lhůtě neoznámí;
4) po oznámení o pozastavení činnosti pověření osoba do doby 1 roku od
tohoto oznámení nezačala znovu vykonávat činnost, na níž jí bylo vydáno
pověření, nebo
5) byla pověřená osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin uvedený
v § 49 odst. 6 zákona o SPO.



V případě odnětí uvedených v bodech 2) až 4), může fyzická nebo
právnická osoba znovu požádat o vydání pověření až po dvou letech ode,
kdy rozhodnutí o odnětí pověření nabylo právní moci.



Plnění povinností, uložených zákonem o SPO pověřeným osobám, je
propojeno i se sankcemi. Přestupky a správní delikty vymezuje zákon o
SPO

Pravidla kontroly činnosti pověřených osob
Kontrola dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontrola v oblasti využití státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisu
Doporučujeme:
1.
2.

Stanovit pro ZDVOP jasná pravidla využití státního příspěvku.
vyžadovat jednou za půl roku zprávu zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc o hospodaření se státním příspěvkem.

1x ročně vykonat krajem veřejnosprávní kontrolu ve ZDVOP – zjištění
skutečného stavu využití státního příspěvku a dodržování zákonných norem

Aktuální otázky v oblasti pověřování
fyzických a právnických osob
Posuzování hygienických podmínek
Změny a sjednocení v postupu
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 9. 2011:
 vydávat závazné stanovisko v rámci správního řízení o vydání pověření
nebo o změně vydaného pověření k výkonu SPOD;
 vydávat závazné stanovisko, v případě pověření ve vztahu ke zřizování a
provozování zařízení sociálně-právní ochrany dětí uvedených v § 39
odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí,
 nevydávat závazná stanoviska v případech, kdy dochází jen ke změně místa
výkonu sociálně-právní ochrany dětí pověřenou osobou

Posuzování bezúhonnosti právnických osob









Od 1. 1. 2012 nabyly účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a doprovodný zákon
č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Nově ověření bezúhonnosti právnické osoby, která hodlá vykonávat
sociálně-právní ochranu dětí a žádá o vydání pověření
V současné době lze zasílat žádosti o výpis z rejstříku trestů
právnických osob pouze prostřednictvím datové schránky Rejstříku
trestů: vtqabcz.
Formulář žádosti o výpis z rejstříku trestů právnických osob ve formátu pdf
nebo xls - www.justice.cz, odkaz Rejstřík trestů, Evidence rejstříku trestů
právnických osob. Žádost vyřízena do cca 14 dnů a výpis zaslán žadateli do
datové schránky, ze které byla žádost doručena.
Od dubna 2012 - možnost podávat žádosti o výpis nebo opis z rejstříku
trestů právnických osob elektronicky prostřednictvím webových služeb a
webového formuláře.

Zajišťování asistovaného styku s dítětem a náhrada nákladů vzniklých
v souvislosti s poskytováním sociálně-právní ochrany


zajišťovat bezplatně v rámci výkonu SPOD, anebo za úhradu v rámci
výkonu živnostenského podnikání



jde o poskytování pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě nebo pod poskytování nebo
zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při
péči o dítě zdravotně postižené



náklady nese stát -> účelové dotace pro obce s rozšířenou působností na
výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí



náklady - vlastní zdroje, dotace, granty, dary, sponzorské příspěvky apod.

Nejčastější zjištění při kontrolách
Porušení zákona ze strany pověřené osoby :





není doloženo prodloužení nájemní smlouvy, nebo doložena nová nájemní
smlouva.
chybí výroční zprávy o činnosti a hospodaření
chybí prokázání odborné způsobilosti
není uzavřena pojistná smlouva přímo pro případ odpovědnosti za škodu
způsobenou výkonem sociálně-právní ochrany dětí

Porušení zákona ze strany orgánu sociálně-právní ochrany, který pověření
vydal








neoznámení MPSV vydání nebo odnětí pověření do 8 dnů ode dne právní
moci rozhodnutí o vydání pověření nebo jeho odnětí.
na rozhodnutí není vyznačena doložka právní moci.
na rozhodnutí nesprávně vyznačena právní moc.
v rozhodnutí uveden název žadatele o vydání pověření, ale neodpovídá
názvu v evidenci občanských sdružení, vedené u Ministerstva vnitra ČR a
evidenci ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů, který
zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní
správy).

Děkuji za pozornost

