
(platí od 15. 81. 7. 2017 do 31. 1014. 8. 2017)

359/1999 Sb.

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999

o sociálněprávní ochraně dětí

ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb.,

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006
Sb.,

zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č.124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 399/2012
Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,

zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č.
64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,,.,

zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 222183/2017 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH PĚSTOUNSKÉ PÉČE

 

§ 47o

Okruh oprávněných osob

 
(1) Nárok na dávky pěstounské péče má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně pouze fyzická osoba,

jestliže je

a)    na  území  České  republiky  hlášena  k  trvalému  pobytu  podle  zvláštního  právního  předpisu  61),  jdeli  o  státního
občana České republiky,

b)  na území České republiky oprávněna k přechodnému nebo trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu62),
jdeli o cizince,

c)  nezletilým cizincem svěřeným na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů,
d)  cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího

rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k
dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 62),

e)  rodinným příslušníkem cizince uvedeného v písmenu d), kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na
území České republiky podle zvláštního právního předpisu 62),

f)      cizincem,  kterému  byla  na  území České  republiky  podle  zvláštního  právního  předpisu  63)  udělena  mezinárodní
ochrana nebo  žadatelem o  udělení mezinárodní  ochrany,  pokud není  ubytován  v  azylovém zařízení Ministerstva
vnitra,

g)  cizincem, kterému byla na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 64) přiznána dočasná ochrana
nebo žadatelem o přiznání dočasné ochrany, pokud není ubytován v humanitárním středisku, nebo

h)    cizincem  nebo  jeho  rodinným  příslušníkem,  kterému  vyplývá  nárok  na  sociální  výhody  z  přímo  použitelného
předpisu Evropské unie 57),

a to pokud má na území České republiky bydliště; co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi39g).
Podmínka bydliště se nevztahuje na fyzické osoby uvedené v písmenu h).

(2)  Nárok  na  příspěvek  na  úhradu  potřeb  dítěte má  při  splnění  podmínek  stanovených  v  tomto  zákoně  také
nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče cizinci, kterému byla vydána alespoň na dobu devíti měsíců
karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance 71) nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance  jiného
členského  státu Evropské  unie  72)  a  je  převeden  do  obchodní  korporace  nebo  odštěpného  závodu  se  sídlem  na



území České republiky, jestliže tomuto dítěti bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
podle zvláštního právního předpisu 62) a toto dítě má na území České republiky zároveň bydliště.

(3(2)  Ministerstvo  může  v  odůvodněných  případech  vydat  rozhodnutí  o  prominutí  podmínky  trvalého  pobytu
stanovené v odstavci 1 písm. a) a d). Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prominutí podmínky trvalého pobytu se
nelze odvolat ani je nelze přezkoumat v přezkumném řízení.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 61

Místní příslušnost

 
(1) Místní příslušnost krajského úřadu, obecního úřadu obce s  rozšířenou působností a obecního úřadu se  řídí

místem trvalého pobytu dítěte, neníli dále stanoveno jinak.
(2) Místní příslušnost krajského úřadu se řídí

a)  místem trvalého pobytu fyzické osoby, která má zájem stát se osvojitelem nebo přijmout dítě do pěstounské péče,
jdeli o případy uvedené v § 11 odst. 2 písm. a), § 22, § 24 odst. 2 a 3, § 24b odst. 1 a 3, § 24c odst. 1 písm. b) a c),
§ 24c odst. 3 a § 27,

b)    místem  trvalého  pobytu  fyzické  osoby  vhodné  stát  se  osvojitelem  nebo  pěstounem  a  místem  trvalého  pobytu
osvojitele nebo pěstouna, jdeli o případy uvedené v § 11 odst. 2 písm. b),

c)  místem, kde se nachází objekt nebo prostory, v nichž je provozováno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
jdeli o státní příspěvek pro zřizovatele tohoto zařízení,

d)  místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jdeli o vydání, rozšíření nebo změnu pověření podle § 49 nebo
odnětí pověření podle § 50,

e)  místem, kde se nachází objekt nebo prostory, v nichž má být poskytována sociálněprávní ochrana a provozováno
zařízení sociálněprávní ochrany, jdeli o vydání stanoviska podle § 49,

f)   místem trvalého pobytu osoby zařazené do evidence pěstounů na přechodnou dobu.
(3) Místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řídí

a)  místem, kde se dítě nachází, jdeli o dítě uvedené v § 10a odst. 1, § 15 odst. 2, § 16 a § 37 odst. 2,
b)  místem trvalého pobytu fyzické osoby, která má zájem stát se osvojitelem nebo přijmout dítě do pěstounské péče,

jdeli o případy uvedené v § 11 odst. 1 písm. d), § 20 odst. 1, § 21 odst. 1 a § 27a odst. 2,
c)  místem trvalého pobytu fyzické osoby, jdeli o případy uvedené v § 30 odst. 5,
d)   místem  trvalého  pobytu  fyzické  osoby,  která  uzavírá  dohodu  o  výkonu  pěstounské  péče  nebo  vůči  níž  směřuje

správní rozhodnutí.
(4) Místní příslušnost obecního úřadu se  řídí místem, kde se dítě nachází,  jdeli o dítě uvedené v § 10 odst. 1

písm. a), § 15 odst. 1 a § 37 odst. 1.
(5) Místní příslušnost komise se řídí místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jdeli o vydání pověření

podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo odnětí pověření podle § 50.
(6) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce,  jdeli  o  rozhodování o dávkách pěstounské péče, se  řídí

místem  trvalého  pobytu  osoby  pečující  a  osoby  v  evidenci  a  v  případě  osoby,  která  má  od  zletilosti  nárok  na
příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo na příspěvek při ukončení pěstounské péče se místní příslušnost krajské
pobočky  Úřadu  práce  řídí  místem  trvalého  pobytu  této  osoby;  jdeli  o  fyzickou  osobu  uvedenou  v  §  47o  odst.  1
písm. h)  a  v  § 47o odst.  2h) řídí  se místní  příslušnost místem  jejího  pobytu  na  území České  republiky,  a  nelzeli
místní  příslušnost  takto  určit,  řídí  se místní  příslušnost místem  sídla  zaměstnavatele  nebo místem podnikání  této
osoby na území České republiky.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

 

 

 

 

____________________________________________________________



1)     Čl. 1 sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte.
        § 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
1a)    Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění

zákona č. 140/2001 Sb.
2)     § 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
2a)    § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování

těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
2b)   § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování

těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
4)     § 86 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.
6)     § 168 trestního zákona.
7)         Například  §  178  zákona  č.  99/1963 Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  §  2  a  43

zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
8)     Například § 46 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998

Sb.
9)          Například  zákon  č.  117/1995  Sb.,  o  státní  sociální  podpoře,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.

482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  100/1988  Sb.,  o  sociálním  zabezpečení,  ve  znění
pozdějších předpisů.

9b)   § 115 občanského zákoníku.
11)    § 44, 46 a § 68 odst. 1 a 3 zákona o rodině.
12)    § 178 občanského soudního řádu.
12a)   § 272 až 273a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
13)    § 924 občanského zákoníku.
14)    Například § 37, 37b a 79 zákona o rodině, § 45 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní

řád), ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
15)    § 929 občanského zákoníku.
21)        §  20  zákona  č.  40/1993  Sb.,  o  nabývání  a  pozbývání  státního  občanství  České  republiky,  ve  znění

zákona č. 194/1999 Sb.
22)    § 68 a 68a zákona o rodině.
23)    § 10 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
23a)      §  2  odst.  1  písm.  a)  zákona  č.  301/2000  Sb.,  o  matrikách,  jménu  a  příjmení  a  o  změně  některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23b)  § 45a odst. 2 zákona o rodině.
24)    § 272 až 273a občanského soudního řádu.
26)    § 23 a následující zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
28)           Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách  jejich poskytování  (zákon o zdravotních

službách).
28a)    Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
29)    Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o

změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
32)    § 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů.§ 15 zákona

č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.
33)    § 61 odst. 6, § 67 odst. 2 a 4 a § 68 zákona č. 169/1999 Sb.
33a)    §  54  zákona  č.  97/1963  Sb.,  o  mezinárodním  právu  soukromém  a  procesním,  ve  znění  pozdějších

předpisů.
34)    Například vyhláška č. 33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině, vyhláška č. 14/1974 Sb.,  o

Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem, vyhláška č. 132/1976 Sb., o
Úmluvě  o  uznávání  a  výkonu  rozhodnutí  o  vyživovací  povinnosti,  sdělení  č.  34/1998  Sb.,  Úmluva  o
občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí.

34a)  Článek 19 odst. 3 směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro
přijímání žadatelů o azyl.

34b)  § 27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.
177/2001 Sb.



34c)   Čl. 53 až 58 nařízení Rady č. 2201/2003 o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech

manželských a věcech rodičovské zodpovědnosti.

35)        §  12  odst.  5  vyhlášky  č.  64/1981  Sb.,  o  školských  zařízeních  pro  výkon  ústavní  výchovy  a  ochranné

výchovy.

37)    § 46 zákona o rodině.

38)    § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

39)    § 124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

39b)   § 75 odst. 4 občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

39d)   § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

39e)   § 32 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39f)    Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

39g)   Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

39h)   § 52 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

45)    Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

zákonů, zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností,

zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

45a)     Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a  jiné způsobilosti  státních příslušníků členských

států  Evropské  unie  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  uznávání  odborné  kvalifikace),  ve  znění

pozdějších předpisů.

45b)     Zákon č. 312/2002 Sb.,  o úřednících územních  samosprávných  celků a o  změně některých  zákonů,  ve

znění zákona č. 46/2004 Sb.

45c)      Zákon  č.  198/2002 Sb.,  o  dobrovolnické  službě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  dobrovolnické

službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb.

45d)      Čl.  11  nařízení  Rady  (EHS)  č.  1612/68  ze  dne  15.  října  1968  o  volném  pohybu  pracovníků  uvnitř

Společenství.

46)    Například § 38 zákona č. 20/1966 Sb., § 23 a následující zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve

znění  pozdějších  předpisů,  §  73  zákona  č.  100/1988  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  vyhláška  č.

182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

47a)  § 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

47b)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

48)    § 8 trestního řádu.

49)    § 12 odst. 2 občanského zákoníku.

49a)  § 55 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

50)       §  15  odst.  9  zákona  č.  48/1997 Sb.,  o  veřejném  zdravotním  pojištění  a  o  změně  a  doplnění  některých

souvisejících zákonů.

50a)   Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

50b)   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

50c)  Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

51)    § 37b zákona o rodině.

54)    § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.

55)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů

sociálního zabezpečení.

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  987/2009  ze  dne  16.  září  2009,  kterým  se  stanoví

prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  492/2011  ze  dne  5.  dubna  2011  o  volném  pohybu

pracovníků uvnitř Unie.

Nařízení  Rady  (ES)  č.  4/2009  ze  dne  18.  prosince  2008  o  příslušnosti,  rozhodném  právu,  uznávání  a

výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností.

56)      § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

57)            Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  492/2011  ze  dne  5.  dubna  2011  o  volném  pohybu

pracovníků uvnitř Unie.

58)           Nařízení Rady  (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti,  rozhodném právu, uznávání a

výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností.



59)            § 33 až 34 zákona č.  120/2001 Sb.,  o  soudních exekutorech a exekuční  činnosti  (exekuční  řád),  a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

60)      Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

61)           Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a  rodných číslech a o změně některých zákonů  (zákon o
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

62)      Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

63)      Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

64)      Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.
65)      Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
66)       § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění

zákona č. 366/2011 Sb.
69)            § 6f  zákona č. 365/2000 Sb., o  informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
70)    § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

71)      § 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
72)      § 42m zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


