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I. Úvod 

 

Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit do roku 

2018 funkční systém zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb. Národní strategie ochrany práv stanovila 

základní principy fungování tohoto systému a šestnáct oblastí aktivit, jejichž postupným naplňováním bude tohoto cíle dosaženo. Národní 

strategie ochrany práv dětí dále stanovila, že klíčové aktivity budou realizovány, monitorovány a vyhodnocovány na základě akčních plánů, 

které definují:  

 

a) aktivity, indikátory plnění, časové harmonogramy  

b) odpovědnost za plnění  

c) lidské a technické zdroje pro jejich realizaci  

d) finanční náklady realizace jednotlivých aktivit, zdroje financování a dopad na veřejné rozpočty  

e) změny legislativy potřebné pro realizaci cílů  

f) monitorovací mechanismus pro hodnocení postupu realizace a identifikace případných nedostatků plnění  

g) způsob zapojení občanské společnosti a dětí do realizace aktivit.  

 

Předložený Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí stanovuje úkoly pro období let 2012 – 2015. Akční plán bude realizován 

ve složitém ekonomickém období. Jeho cílem je proto maximálně využít stávající zdroje v systému (lidské, materiální, finanční) ke zkvalitnění 

systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti.  Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby nevyvolávaly dodatečné nároky na veřejné 

rozpočty, případně aby využívaly zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru či 

další prostředky ze zdrojů mimo veřejné rozpočty.  Při realizaci jednotlivých úkolů se předpokládá intenzivní spolupráce klíčových rezortů a 

rovněž úzká součinnost se samosprávami krajů a obcí a s občanskou společností.   

 



   
 
 
 
 
 

AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ  
NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 - 2015 

 
 
 

AKTIVITY  
 
 
 
 
 

 

 



Cíl 1: Zjišťování potřeb dětí  

 

 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory (počet) 

1.1. Aplikace vědomostí o potřebách dětí 
vyplývající z moderních vědeckých 
poznatků 

Trvale Všechny rezorty     

1.2. Vznik a rozvoj systému zjišťování                             
a vyhodnocování potřeb dětí  

2013 – 2015 MPSV, MŠMT, MZ     

1.2.1. Vytvoření a pilotní ověření nástroje pro 
vyhodnocování situace dítěte a rodiny a 
vzniku individuálních plánů ochrany dítěte  

03/2014 MPSV IP MPSV  4,0 Zpracovaný a v praxi ověřený 
minimální rámec vyhodnocení situace 
dítěte a rodiny a individuálního plánu 
ochrany dítěte (2) 

1.2.2. Úprava činnosti školských poradenských a 
preventivních pracovišť ve vztahu ke 
zjišťování vzdělávacích potřeb dětí  

01/2013 MŠMT 

 

Bez dopadu
1
 0 Metodická úprava činnosti školských 

poradenských pracovišť (1) 

1.2.3. Realizace vzdělávacích programů pro 
odborníky pracujícími s dětmi v oblasti 
sociální, školství a zdravotnictví  

12/2014 MPSV IP MPSV 3,5 Akreditované vzdělávací programy (2), 
realizované vzdělávání ve 
vyhodnocování potřeb pro 2 800 osob 

1.2.4. Změna diagnostiky ohrožených dětí ve 
zjišťování potřeb a rizik dětí v návaznosti na 
nové postavení orgánů sociálně-právní 
ochrany a soudů při řešení situace dítěte od 
1. ledna 2014 (nový občanský zákoník) 

12/2013 MPSV
2
, MŠMT Bez dopadu,  

změna 
alokace

3
  

0 Novelizace zákona č. 109/2002 Sb., o 
výkonu ústavní nebo ochranné 
výchovy (1) společná metodika MPSV 
a MŠMT pro způsob a průběh 
zjišťování potřeb dítěte (1) 

1.3. Právní ukotvení vyhodnocovacího rámce 2012 – 2014 MPSV, MŠMT, MZ    

1.3.1. Legislativní ukotvení vyhodnocovacího 
rámce v činnosti orgánů sociálně-právní 
ochrany a individuálních plánů ochrany dítěte  

01/2013 MPSV Bez dopadu 0 Schválená novela zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (1) 

                                                 
1
 Opatření nevytváří dodatečný nárok na státní rozpočet, jeho realizaci lze zajistit v rámci stávající činnosti odpovědných rezortů  

2
 Tučným písmem je označen rezort, který je gestorem naplnění dílčího cíle (číslování ve formátu 1.1.1.), ostatní rezorty jsou spolupracující. 

3
 Opatření nevytváří dodatečný nárok na státní rozpočet, jeho realizaci lze zajistit v rámci stávající činnosti odpovědných rezortů či přesměrování zdrojů v rámci rozpočtu (tyto 

případy jsou opatřeny poznámkou „změna alokace“) 



 

Cíl 2: Zvyšování všeobecného povědomí o otázce práv dětí u dospělých i dětí 

 

 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory (počet) 

2.1. Podpora zapojování občanské 
společnosti 

Trvale Všechny rezorty     

2.2. Vytváření vzdělávacích a osvětových 
materiálů 

Trvale MPSV, MŠMT, MZ, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva   

   

2.3. Národní iniciativa Právo na dětství  Od roku 
2012  

MPSV     

2.3.1. Zpracování komunikační strategie národní 
iniciativy  

06/2013 MPSV  IP MPSV  0,8 Zpracovaná komunikační strategie (1) 

2.3.2. Podpora projektů zaměřených na zvyšování 
povědomí o právech dítěte mezi dětmi i 
dospělými 

12/2015 MPSV FM EHP 5,0 Realizované projekty (2) 

2.3.3.  Zřízení a provoz webových stránek 
www.pravonadetstvi.cz 

12/2014 MPSV IP MPSV 2,4 Funkční webové stránky (1) a stránky 
na sociálních sítích (3)  

2.4. Realizace národní kampaně Právo na 
dětství 

2012 – 2014 MPSV     

2.4.1. Realizace národní kampaně Právo na dětství 12/2014 MPSV IP MPSV 23,0 Realizovaná národní kampaň Právo 
na dětství včetně vyhodnocení (1)  

2.5. Zavedení výuky o Úmluvě do školních 
osnov 

2014 MŠMT     

2.5.1. Úprava rámcových vzdělávacích programů 08/2014 MŠMT Bez dopadu 0 Upravené rámcové vzdělávací 
programy (3) 

 

 

http://www.pravonadetstvi.cz/


 

Cíl 3: Vytváření příležitostí pro děti a mladé lidi účastnit se rozhodování o záležitostech, které se jich týkají/které je 
ovlivňují 
 

 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory (počet) 

3.1. Prosazování účasti dětí Trvale Všechny rezorty     

3.1.1. Ustavení multidisciplinární pracovní skupiny 
zabývající se otázkou zapojení dětí do tohoto 
procesu  

12/2012 MPSV, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva, MŠMT, 
MZ  

Bez dopadu 0 Ustavená pracovní skupina (1), 
výstupy činnosti  

3.2. Podpora systémů a opatření  2012 - 2014 MPSV     

3.2.1. Revize právních a metodických úprav a 
pracovních postupů v procesech, v nichž je 
rozhodováno o dítěti, s cílem zabezpečit 
účast dítěte.  

12/2013 MPSV, MS, MV, 
MŠMT, MZ, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva  

Bez dopadu 0 Souhrnná mezirezortní zpráva o revizi 
právních a metodických úprav (včetně 
návrhů na jejich úpravu) (1) 

3.2.2. Realizace srovnávacích projektů, které 
vyspecifikují možné přístupy a postupy pro 
zapojování dětí do rozhodovacích procesů  

12/2014 MPSV FM EHP 5,0 Realizované projekty (2)  

3.2.3. Realizace projektů zaměřených na vytvoření 
pro zapojení dětí při přijímání systémových 
opatření  

12/2014 MPSV FM EHP  5,0 Realizované projekty (2)  

3.3. Rozvoj kompetencí pracovnic a 
pracovníků s cílem předcházet 
předsudkům 

2012 – 2015 MPSV, MS, MV, 
MŠMT, MZ 

   

3.3.1. Vytvoření manuálu přímé práce s klienty pro 
OSPOD 

06/2013 MPSV IP MPSV 0,2 Manuál přímé práce OSPOD s klienty 
(1) 

3.3.2. Realizace vzdělávacích programů 
zaměřených na zjišťování názoru dítěte 
v rozhodovacích procesech 

12/2014 MPSV, MS, MV FM EHP 6,5 Realizace vzdělávacích programů (6) 

 



 
 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 

financování 
Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory (počet) 

3.4. Komplexní právní úprava práva dítěte být 
slyšeno 

2014 - 2016 MS, MPSV    

3.4.1. Zpracování věcného záměru novelizací 
právních předpisů vztahujících se k účasti 
dítěte na rozhodovacích procesech, případně 
zcela nové komplexní právní úpravy 

12/2015 MS, MPSV Bez dopadu 0 Zpracovaný věcný záměr právní 
úpravy (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cíl 4: Vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi ze znevýhodněného sociálního prostředí  

 
 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 

financování 
Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

4.1. Vznik a realizace plánu prevence 
diskriminace  

2013 – 2018 MPSV, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva 

   

4.1.1. Vyrovnání příležitostí v přístupu ke 
vzdělávání u dětí 

 

 

08/2015 MŠMT, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva 

Bez dopadu – 
změna 
alokace 

0 Realizace opatření Strategie boje proti 
sociálnímu vyloučení, Koncepce 
romské integrace (2) 
Realizace místních strategií sociálního 
začleňování v oblasti podpory 
vzdělávání a kombinované sociálně-
vzdělávací intervence (1) 

4.2. Rozvoj kompetencí pracovnic a 
pracovníků 

2013 - 2015 MPSV, MŠMT, MV, 
MZ, MS 

   

4.2.1. Realizace vzdělávacích programů pro 
pracovníky OSPOD, v němž bude 
zohledněna otázka práce s dětmi ze 
znevýhodněného sociálního prostředí  

12/2014 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 16.1.   

0 Realizovaný vzdělávací program pro 
pracovníky OSPOD  (2000 osob) 

4.3. Podpora a rozvoj služeb a sociální práce  Od roku 
2012 

MPSV, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva,   

   

4.3.1. Zpracování analýzy služeb pro děti ze 
znevýhodněného sociálního prostředí 
(součást komplexní analýzy systému péče o 
ohrožené děti – aktivita 8.2.1.) 

12/2013 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 8.2.1.  

0 Zpracovaná část komplexní analýzy 
systému péče o ohrožené děti 
zabývající se službami pro děti ze 
znevýhodněného sociálního prostředí 
(1)  

4.3.2.  Definice metod sociální práce a služeb pro 
děti a mladé lidi ze znevýhodněného 
sociálního prostředí včetně pilotního ověření  

12/2014 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 8.2.2. 

0 Vytvořené metodiky práce a model 
sítě služeb pro děti a mladé lidi ze 
znevýhodněného sociálního prostředí 
(2) 

 

 



 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

4.3.3.  Pilotní realizace sítí služeb v lokálních 
partnerstvích  

12/2014 Zmocněnkyně vlády 
pro lidská práva, 
MPSV, MV 

Bez dopadu – 
změna 
alokace 

0 Realizace opatření Strategie boje proti 
sociálnímu vyloučení (1) 
 

4.3.4. Revize dotačních programů a finančních 
mechanismů a jejich případné úpravy   

12/2013 MPSV, Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva, MV 

Bez dopadu – 
změna 
alokace 

0 Upravená pravidla dotačních 
programů (4)  

4.3.5. Rozvoj programu asistent pedagoga pro děti 
ze znevýhodněného sociálního prostředí  

12/2014 MŠMT, MPSV Bez dopadu –  
změna 
alokace 

0 Počet nově vytvořených míst asistenta 
pedagoga (150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cíl: 5 Vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením  

 
 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 

financování 
Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

5.1. Vytvoření systému informací o 
dostupných službách 

2013 - 2015 MPSV, MZ, MŠMT, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva 

   

5.2. Definování a vytvoření sítě terénních a 
ambulantních sociálně-zdravotních 
služeb 

2012 – 2016 MPSV, MZ, MŠMT     

5.2.1. Zpracování analýzy služeb pro děti se 
zdravotním postižením (součást komplexní 
analýzy systému péče o ohrožené děti – 
aktivita 8.2.1.) 

12/2013 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 8.2.1.  

0 Zpracovaná část komplexní analýzy 
systému péče o ohrožené děti 
zabývající se službami pro děti se 
zdravotním postižením (1)  

5.2.2. Definice metod sociální práce a služeb pro 
děti se zdravotním postižením včetně 
pilotního ověření 

12/2014 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 8.2.2. 

0 Vytvořené metodiky práce a model 
sítě služeb pro děti se zdravotním 
postižením (2) 

5.2.3.  Zajištění návaznosti služeb osobní asistence 
a činnosti asistentů pedagoga ve školách a 
školských zařízeních 

06/2013 MPSV, MŠMT Bez dopadu 0 Metodika sdíleného financování 
činnosti osobních asistentů a asistentů 
pedagoga (1) 

5.2.4. Transformace pobytových služeb pečujících 
o děti se zdravotním postižením na 
poskytovatele terénních a ambulantních 
služeb 

12/2015 MPSV, MZ, MŠMT Zahrnuto 
v aktivitě 
10.2.3.  

0 Realizovaná transformace pobytových 
zařízení (30)  

5.3. Legislativní úprava vycházející z Úmluvy 
o právech osob se zdravotním postižením 

2014 - 2016 MPSV, MZ    

5.3.1. Novelizace právní úpravy péče o děti se 
zdravotním postižením, zajišťující, že dítě 
nebude odděleno od rodinného prostředí 
z důvodů zdravotního postižení 

12/2014 MPSV, MZ, MŠMT Bez dopadu – 
změna 
alokace 

0 Novelizace zákonů č. 359/1999 Sb.,  
o sociálně-právní ochraně dětí;  
č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, novelizace zákona  
č. 108/2006., o sociálních službách,  
č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
nebo ochranné výchovy (3)  



 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

5.4. Podpora náhradní rodinné péče 2012 - 2015 MPSV     

5.4.1. Legislativní úprava podpory náhradní rodinné 
péče o děti se zdravotním postižením 

01/2013 MPSV Bez dopadu – 
změna 
alokace 

0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí (1) 

5.4.2.  Vytvoření a pilotní ověření sítě služeb pro 
podporu náhradní rodinné péče o děti se 
zdravotním postižením 

12/2014 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 9.1.4. 

0 Pilotní ověření služeb pro podporu 
NRP o děti se ZP (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cíl 6: Podpora pozitivního rodičovství  
 

 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

6.1. Začlenění principu podpory rodin Trvale Všechny rezorty    

6.2. Zajištění práva dítěte znát od narození své 
rodiče 

2012 – 2015 MPSV, MS, MZ     

6.2.1.  Legislativní úpravy vedoucí k posílení práva 
dětí znát své rodiče  

12/2015 MPSV, MS, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva  

Bez dopadu 0 Ratifikace opčního protokolu (1) 
případně dalších právních předpisů 

6.3. Podpora vzniku a činnosti služeb pro 
rozvoj rodičovských kompetencí 

2012 - 2016 MPSV    

6.3.1. Zpracování analýzy služeb pro rozvoj 
rodičovských kompetencí (součást 
komplexní analýzy systému péče o ohrožené 
děti – aktivita 8.2.1.) 

12/2013 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 8.2.1.  

0 Zpracovaná část komplexní analýzy 
systému péče o ohrožené děti 
zabývající se službami pro rozvoj 
rodičovských kompetencí (1)  

6.3.2. Definice služeb pro rozvoj rodičovských 
kompetencí včetně pilotního ověření 

12/2014 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 8.2.2. 

0 Definice služeb pro rozvoj 
rodičovských kompetencí (1) 

6.3.3. Zákonné ukotvení podpory rodin a sítě 
služeb 

12/2014 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 
13.3.1.  

0 Zákon o podpoře rodin, náhradní 
rodinné péči a ochraně práv dětí (1)  

6.4. Opatření na podporu pozitivního 
rodičovství 

2012 - 2015 MPSV, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva 

   

6.4.1. Provedení výzkumu/analýzy zaměřené na 
toleranci české společnosti vůči trestání 
obsahující návrhy opatření na podporu 
pozitivního rodičovství  

12/2013 MPSV, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva 

SR 0,5 Realizovaný výzkum (1) 

6.4.2. Realizace opatření na podporu pozitivního 
rodičovství a výchovu bez trestání 

12/2015 MPSV, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva,  

Zahrnuto 
v aktivitě 2.4. 

0 Realizovaná kampaň, jejíž součástí 
bude téma pozitivního rodičovství (1) 



Cíl 7: Prevence chudoby  

 
 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 

financování 
Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

7.1. Cílená pomoc a podpora mladým lidem 
při vstupu do samostatného života  

2013 – 2018 MPSV, MŠMT    

7.1.1. Provedení opatření v rámci služeb pro děti a 
mladé lidí směřující ke zkvalitnění přípravy a 
podpory při vstupu do samostatného života 

12/2013 MPSV, MŠMT Bez dopadu 0 Novelizace zákona č. 109/2002 Sb. 
(1), Novelizace zákona č. 359/1999 
Sb. (1), zpracování navazujících 
metodik činnosti služeb (4)  

7.1.2. Legislativní úprava hmotného zajištění 
mladých lidí opouštějících náhradní péči  

12/2014 MPSV, MŠMT  Bez dopadu – 
změna 
alokace 

0 Novelizace zákona č. 109/2002 Sb. 
(1), Novelizace zákona č. 359/1999 
Sb. (1) 

7.2. Posilování finanční gramotnosti a 
souvisejících kompetencí 

2012 – 2015 MPSV, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva  

   

7.2.1. Realizace programů na posílení finanční 
gramotnosti rodin  

12/2014 Zmocněnkyně pro 
lidská práva, MPSV 

Bez dopadu 0 Realizované programy na regionální a 
místní úrovni (10)  

7.3. Specifikace opatření na podporu rodin, 
kde hrozí odejmutí dítěte z důvodu nouze  

2012 – 2014 MPSV, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva 

   

7.3.1. Vznik mezirezortní metodiky pro pomoc 
rodinám, jimž hrozí odejmutí dítěte z důvodu 
nouze 

06/2013 MPSV, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva 

Bez dopadu 0 Metodika pomoci rodinám, kterým 
hrozí odejmutí dítěte (1) vazba na 
aktivity 7.4., 8.2., 8.4. 

7.4. Revize sociálních dávek v oblasti rodiny   
 

2012 - 2013 MPSV     

7.4.1. Provedení analýzy nepojistných dávek 
v oblasti rodiny 

12/2012 MPSV Bez dopadu 0 Analýza nepojistných sociálních dávek 
v oblasti rodiny (1) 

7.4.2. Legislativní úpravy nepojistných sociálních 
dávek pro podporu rodiny a dětí 

12/2013 MPSV Bez dopadu – 
možná změna 
alokace 

0 Novelizace zákonů č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi; č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře (2)  

 



Cíl 8: Vytvoření a zpřístupnění služeb a podpory rodinám a dětem  

 

 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

8.1. Podpora vzniku komunitních služeb 2012 – 2018 MPSV     

8.2. Vytvoření sítě komplexních služeb  2012 – 2016 MPSV, MZ, MŠMT     

8.2.1. Zpracování komplexní analýzy systému péče 
o ohrožené děti včetně detailní analýzy 
stávající sítě služeb (kapacity cílové skupiny, 
personální technické a finanční zajištění). 

12/2013 MPSV IP MPSV 5,8 Zpracovaná analýza (1), která bude 
využita pro realizaci aktivit 4.3.1., 
5.2.1., 6.3.1., 9.1.1., 10.1.1. a 11.1.1. 

8.2.2.  Definování a pilotní ověření sítě služeb pro 
práci s rodinami a dětmi včetně metodiky 
síťování a multidisciplinární spolupráce 

12/2014 MPSV, Zmocněnkyně 
pro lidská práva, ve 
spolupráci s kraji 

IP MPSV 120,0 Vytvořený model sítě služeb včetně 
způsobu jejich koordinace, 
metodického vedení, financování, 
monitoringu kvality a efektivity včetně 
metodiky síťování služeb obsahující 
stanovení role státu, krajů, obcí, 
subjektů poskytujících služby a 
uživatelů služeb a zhodnocení 
efektivity sítě služeb (1). Model sítě 
služeb bude využit pro realizaci aktivit 
4.3.2., 5.2.2., 6.3.2.  

8.3. Sjednocování podmínek činnosti služeb 2012 – 2015 MPSV     

8.3.1. Sjednocení zákonných podmínek činnosti 
služeb pro rodiny a děti  

12/2013 MPSV  Bez dopadu 0 Novelizace zákonů č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí (2)  

8.4. Vytvoření mechanismů krizového a 
podporovaného bydlení 

2012 – 2015 MPSV, MMR,  
Zmocněnkyně pro 
lidská práva  

   

8.4.1. Analýza stávajícího legislativního prostředí 
v oblasti péče o sociálně ohrožené skupiny 
s vyšším prahem dostupnosti kvalitního 
bydlení, jejíž součástí bude řešení 
problematiky rodin s dětmi  

12/2012 MPSV, MMR Bez dopadu 0 Zpracovaná analýza legislativního 
prostředí v oblasti bydlení (1) 
Realizace úkolu z Koncepce bydlení 
ČR do roku 2020 (1) 

 



 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

8.4.2.  Pilotní realizace projektů podporovaného 
bydlení v lokálních partnerstvích 

12/2014 MPSV, 
Zmocněnkyně pro 
lidská práva 

Bez dopadu 0 Realizace opatření Strategie boje proti 
sociálnímu vyloučení (1) Realizace 
úkolu z Koncepce bydlení ČR do roku 
2020 (1) 
 

8.4.3. Definice sociálních služeb pro osoby 
v bytové nouzi 

12/2012 MPSV, Zmocněnkyně 
pro lidská práva  

Bez dopadu 0 Novelizace zákona č. 108/2006 Sb. 
(1) Realizace úkolu z Koncepce 
bydlení ČR do roku 2020 (1) 

8.4.4. Zahrnutí rodin s dětmi ohrožených do 
skupiny osob v bytové nouzi  

12/2012 MPSV, MMR Bez dopadu 0 Realizace úkolu z Koncepce bydlení 
ČR do roku 2020 (1) 

8.4.5.  Vytvoření komplexního řešení problematiky 
sociálního bydlení, jejíž součástí bude cílová 
skupina rodin s dětmi  

12/2012 MMR, MPSV Bez dopadu 0 Realizace úkolu z Koncepce bydlení 
ČR do roku 2020 (1) 

8.5. Revize sociálních dávek v oblasti bydlení  2012 – 2013 MPSV     

8.5.1. Analýza sociálních dávek v oblasti bydlení 
návaznosti na řešení problematiky bydlení 
včetně návrhu na případnou revizi dávek 

06/2012 MPSV, MMR Bez dopadu 0 Zpracovaná analýza sociálních dávek 
(1) Realizace úkolu z Koncepce 
bydlení ČR do roku 2020 (1) 

8.5.2. Legislativní úpravy vyplývající ze závěrů 
analýzy  

12/2013 MPSV Bez dopadu, 
možná změna 
alokace  

0 Novelizace zákonů č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi; č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cíl 9: Podpora náhradní rodinné péče 

 

 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Dopad 
v mil. Kč 

Indikátory 

9.1. Rozvoj a profesionalizace pěstounské 
péče 

2012 – 2014 MPSV     

9.1.1. Zpracování analýzy systému náhradní 
rodinné péče (součást komplexní analýzy 
systému péče o ohrožené děti – aktivita 
8.2.1.) 

12/2013 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 8.2.1.  

0 Zpracovaná část komplexní analýzy 
systému péče o ohrožené děti 
zabývající se náhradní rodinnou péčí 
(1)  

9.1.2. Zvýšení hmotné podpory pěstounské péče a 
ukotvení právního nároku na podpůrné 
služby 

01/2013 MPSV Bez dopadu, 
změna 
alokace 

0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb. 
(1)  

9.1.3. Stanovení zákonných podmínek výkonu 
pěstounské péče (sjednocení a zkvalitnění 
procesu zprostředkování, příprav, dalšího 
vzdělávání pěstounů, výkonu a 
vyhodnocování pěstounské péče)  

01/2013 MPSV Bez dopadu, 
změna 
alokace 

0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb. 
(1)  

9.1.4. Převzetí a adaptace systému PRIDE (Parent 
Resources for Information, Development and 
Education) pro vytvoření jednotného systému 
výkonu pěstounské péče a jeho ověření 
v praxi 

06/2014 MPSV IP MPSV 14,5 Adaptovaný systém PRIDE (1), pilotní 
ověření systému na úrovni krajů (2)   

9.1.5. Opatření na podporu pozitivního náhradního 
rodičovství a péči bez trestání  

     

9.2. Aktivní vyhledávání náhradních rodičů 2013 – a dále 
průběžně 

MPSV    

9.2.2. Definice metod a mechanismů aktivního 
vyhledávání pěstounů  

03/2013 MPSV IP MPSV 0,1 Vytvořená strategie osvětové a 
náborové kampaně (1) 

9.2.3. Realizace pilotní kampaně na vyhledávání 
pěstounů 

12/2014 MPSV IP MPSV 2,0 Realizovaná kampaň na úrovni krajů 
včetně vyhodnocení (2)  



 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

9.3. Rozvoj a specializace pěstounské péče 2012 – 2016 MPSV     

9.3.1. Specifikace typů pěstounské péče ve vztahu 
k potřebám dětí, způsobu příprav pěstounů a 
nutných podpůrných služeb 

06/2014 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 9.1.4. 

0 Specifikace typů pěstounské péče, 
příprav a služeb  (1)  

9.4. Omezování počtu dětí z ČR umisťovaných 
do mezinárodní adopce 

2012 – 2015 MPSV, MS    

9.4.1. Ustavení mezirezortní pracovní skupiny se 
zastoupením odborníků a nestátních 
subjektů, která zpracuje návrh hodnocení 
vhodnosti dětí pro adopci včetně 
mezinárodních adopcí  

12/2012 MPSV Bez dopadu 0 Ustavená pracovní skupina (1), 
výstupy činnosti  

9.4.2. Legislativní úprava umožňující mezinárodní 
adopce až v případech vyčerpání všech 
možností NRP v ČR 

01/2013 MPSV Bez dopadu 0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí 

9.5. Realizace opatření a legislativních úprav 
k zajištění práva dětí znát své rodiče 

2014 - 2016 MPSV, MS    

9.5.1. Opatření v systému náhradní rodinné péče 
navazující na realizaci aktivity  

12/2015 MPSV Bez dopadu 0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cíl 10: Rozvinutí alternativ péče o ohrožené děti a deinstitucionalizace péče  

 

 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory (počet) 

10.1. Vytvoření systému služeb 2012 – 2018 MPSV, MZ, MŠMT    

10.1.1. Zpracování analýzy institucionálních a 
návazných služeb pro děti (součást 
komplexní analýzy systému péče o 
ohrožené děti – aktivita 8.2.1.) 

12/2013 MPSV, MZ, MŠMT Zahrnuto 
v aktivitě 8.2.1.  

0 Zpracovaná část komplexní analýzy 
systému péče o ohrožené děti 
zabývající se institucionálními a 
návaznými službami pro děti (1)  

10.2. Transformace pobytových zařízení 2012 – 2018 MPSV, MŠMT, MZ    

10.2.1. Zpracování komplexní metodiky vzniku a 
realizace transformačních plánů institucí  

08/2013 MPSV FM EHP 0,2 Zpracovaná metodika 
transformačních plánů (1)  

10.2.2. Zpracování transformačních plánů institucí 
(věcné řešení, harmonogram rozpočet, 
vzdělanostní potřeby, monitorovací a 
hodnotící mechanismy)   

12/2014 MPSV, MZ, MŠMT FMEHP 50,0 Transformační plány institucionální 
péče na krajské úrovni (min. 10 krajů, 
40 institucí) 

10.2.3. Realizace transformačních plánů institucí – 
I. etapa (aktivita bude pokračovat i po roce 
2015) 

12/2015  MPSV, MŠMT, MZ IP MPSV 

 

200,0 Realizovaná transformace pobytových 
zařízení (40)  

10.3. Ukotvení věkové hranice 2014 – 2016 MPSV, MS     

10.3. Legislativní ukotvení věkové hranice, pod 
níž nelze děti umisťovat do ústavní péče 

12/2014 MPSV Zahrnuto v 
aktivitě 13.3.1. 

0 Stanovená věková hranice a termín 
účinnosti (1)  

10.4. Specializace péče, snižování 
maximálních kapacit, omezení doby 
ústavní péče 

2013 – 2018 MS, MPSV, MŠMT, 
MZ 

   

 
 
 
 
 
 
 



Cíl 11: Procesy ochrany a podpory prosperity dětí   

 
 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 

financování 
Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

11.1. Optimalizace činnosti orgánů sociálně-
právní ochrany  

2012 – 2016 MPSV    

11.1.1. Zpracování analýzy činnosti orgánů 
sociálně-právní ochrany (součást komplexní 
analýzy systému péče o ohrožené děti – 
aktivita 8.2.1.) 

12/2013 MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 8.2.1. 

0 Zpracovaná část komplexní analýzy 
systému péče o ohrožené děti 
zabývající se činností orgánů 
sociálně-právní ochrany (1)  

11.1.2. Zpracování návrhu optimalizace činnosti 
orgánů sociálně-právní ochrany (součást 
návrhu optimalizace řízení a financování 
systému ochrany práv dětí a péče o 
ohrožené děti – aktivita 12.1.1.) 

12/2014 MPSV, Probační a 
mediační služba  

Zahrnuto 
v aktivitě 
12.1.1. 

0 Zpracovaný návrh optimalizace 
činnosti orgánů sociálně-právní 
ochrany (1) 

11.2. Zpracování postupů a mechanismů 
ochrany práv dětí ve specifických 
situacích (migranti, cizinci) 

2012 - 2015 MPSV, 
Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva, MV, MŠMT 

   

11.2. Zpracování mezirezortní metodiky pro práci 
s dětmi migrantů, cizinců bez doprovodu, 
dětí v kontaktu s policí atd. 

12/2012 MPSV, MV, MŠMT Bez dopadu 0 Zpracované mezirezortní metodiky a 
postupy práce (2) 

11.3. Zavedení speciálních přístupů a 
systémových opatření 

2012 – 2014 MPSV, MŠMT, MV      

11.3.1. Legislativní ukotvení institutu sociální 
kurately 

01/2013 MPSV Bez dopadu 0 Novelizace zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí (1)  

11.3.2. Systémy práce s dětmi na útěku 12/2014 MV, MPSV, MŠMT, Bez dopadu 0 Mezirezortní metodika práce s dětmi 
na útěku z institucionální péče (1)  

 

 

 



 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

11.4. Zavedení mechanismů („gate keeping“)  2012 – 2014 MPSV, MŠMT. MZ, 
MS 

   

11.4.1. Legislativní ukotvení mechanismu „gate 
keeping“ 

12/2014 MPSV Zahrnuto v 
aktivitě 13.3.1. 

0 Zákonné ukotvení principu „gate 
keeping“ (1) 

11.5. Zvyšování kvalifikace soudců a soudkyň 
v tématech týkající se ochrany práv dětí 

2013 – 2015 MS, MPSV     

11.5.1.  Realizace vzdělávacích programů pro 
soudce a soudkyně v oblasti ochrany práv 
dětí 

12/2014 MS, MPSV Částečně 
zahrnuto 
v aktivitě 16.3. 

SR 

0 Realizované vzdělávací programy na 
regionální úrovni (2)  

11.6. Zavedení mechanismu nezávislého 
monitoringu implementace Úmluvy  

2016 Zmocněnkyně pro 
lidská práva, MPSV 

   

11.6.1. Analýza možností vytvoření nezávislého 
mechanismu monitorování ochrany práv dětí 
a naplňování Úmluvy  

12/2015 Zmocněnkyně pro 
lidská práva 

Bez dopadu 0 Zpracovaná analýza včetně návrhu 
řešení (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cíl 12: Sjednocení systému  

 
 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 

financování 
Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

12.1. Legislativní úpravy vedoucí ke 
sjednocení systému  

2012 – 2014 MPSV, MZ, MŠMT, 
MF 

   

12.1.1. Zpracování návrhu optimalizace řízení a 
financování systému ochrany práv dětí a 
péče o ohrožené děti 

12/2014 MPSV, MŠMT IP MPSV 1,75 Zpracovaný návrh optimalizace řízení 
a financování systému ochrany práv 
dětí a péče o ohrožené děti (1) 

12.1.2. Legislativní úpravy vedoucí ke sjednocení 
systému ochrany práv dětí a služeb pro 
rodiny a děti   

12/2014 MPSV, MZ, MŠMT, 
MS 

Zahrnuto 
v aktivitě 
13.3.1. 

0 Legislativně ukotvený sjednocený 
systém ochrany práv dětí a služeb pro 
rodiny a děti (1)  

12.2. Legislativní vymezení role obcí a krajů  2013 – 2014 MPSV, MV    

12.2.1.  Legislativní vymezení role krajů a obcí 
v souvislosti s realizací aktivity 13.3.1. 

12/2014 MV, MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 
13.3.1. 

0 Novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) a zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (2)  

12.3. Posílení vertikální struktury orgánů 
sociálně-právní ochrany  

2013 -  2014 MPSV    

12.3.1. Legislativní úpravy navazující na návrh 
optimalizace řízení a financování systému 
péče o ohrožené děti 

12/2014 MV, MPSV Zahrnuto 
v aktivitě 
13.3.1. 

0 Novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) a zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (2)  

12.4. Posílení mechanismů spolupráce 2012 – 2015 MPSV, MS, MV    

 

 

 

 

 

 

 



Cíl 13: Nastavení legislativních podmínek k zabezpečení pozitivních přínosů a zajištění potřeb dětí a mladých lidí, 
vytvoření komplexní právní úpravy péče o ohrožené děti a podpory rodin  

 

 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory (počet) 

13.1. Vytváření právního prostředí  Trvale  Všechny rezorty    

13.2. Provedení analýzy právního řádu  2012 MPSV, MS-, MF, MV, 
MŠMT 

   

13.2.1. Analýza stávajícího právního prostředí 
ochrany práv dětí v ČR 

06/2013 MPSV FM EHP 0,5 Zpracovaná analýza (1)  

13.3. Vytvoření a přijetí komplexní právní 
úpravy  

2012 - 2014 MPSV     

13.3.1.  Zpracování nového zákona o podpoře rodin, 
náhradní rodinné péči a systému ochrany 
práv dětí a novelizací souvisejících právních 
předpisů (změnový zákon)  

12/2014 MPSV  FM EHP 1,7 Nové zákony: Zákon o podpoře rodin, 
náhradní rodinné péči a systému 
ochrany práv dětí a doprovodný 
změnový zákon (2) 

13.3.2. Zpracování prováděcích právních předpisů 
k zákonu  

12/2014 MPSV  FM EHP  1,0 Prováděcí právní předpis (4) 

13.4. Implementace nové právní normy 2014 - 2018 Všechny rezorty    

13.4.1. Zpracování implementačního schématu 
(metodiky, pracovní postupy, systém 
vzdělávání, vzdělávací moduly, komutační 
strategie) 

12/2014 MPSV  FM EHP 5,7 Zpracované implementační schéma a 
komunikační strategie nové legislativy 
(2) 

Metodiky a pracovní postupy 
související se zaváděním nové 
legislativy do praxe (10) 

Připravené vzdělávací moduly (4) 

13.4.2. Implementace nové právní normy 12/2015 MPSV FM EHP 14,0 Realizace vzdělávání, pilotní 
ověřování dle zpracovaného 
schématu (1)  

 

 

 



Cíl 14: Transparentní financování systému  

 
 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 

financování 
Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

14.1. Stanovování priorit pro příslušný rok  2013 – 2018 MPSV     

14.1.1. Návrh priority v agendě práv dětí včetně 
odůvodnění pro rozpočet 2014 a následující 
roky  

01/2013 MPSV Bez dopadu 0 Návrh priorit státního rozpočtu 
v agendě ochrany práv dětí (2)  

14.2. Změna struktury financování  2012 – 2015 MF, MPSV, MŠMT, 
MZ 

   

14.2.1. Zpracování návrhu optimalizace financování 
systému ochrany práv dětí a péče o 
ohrožené děti (součást návrhu optimalizace 
řízení a financování systému ochrany práv 
dětí a péče o ohrožené děti – aktivita 
12.1.1.) 

12/2014 MPSV, MF, MŠMT Zahrnuto 
v aktivitě 
12.1.1. 

0 Zpracovaný návrh optimalizace 
financování systému ochrany práv 
dětí a péče o ohrožené děti - (1) 

14.3. Zavedení systému sledování výdajů a 
vyhodnocování efektivity 

2014 – 2016 MPSV    

14.3.1.  Zpracování návrhu systému sledování 
výdajů veřejných rozpočtů na problematiku 
ochrany práv dětí a vyhodnocování efektivity 

12/2013 MPSV, MF Bez dopadu 0 Zpracovaná metodika sledování 
výdajů a vyhodnocování efektivity (1)  

14.4. Zahrnutí problematiky ochrany práv dětí 
do nového programového období EU a 
EHP 

2012 – 2014 MPSV, MF, MMR    

14.4.1. Promítnutí problematiky ochrany práv dětí 
do Národního programu reforem a 
operačních programů pro nové plánovací 
období EU a EHP 

12/2013 MPSV, MF, MMR, 
MŠMT, MZ 

Bez dopadu 0 Upravený Národní program reforem 
(1) Problematika ochrany práv dětí 
zařazená jako oblast podpory z 
programů EU a EHP (2)  

 

 

 



Cíl 15: Sběr dat a jednotný informační systém  

 
 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 

financování 
Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory 

15.1. Vypracování ukazatelů pro sběr dat  2012 – 2013 MPSV, ÚOOÚ, ČSÚ, 
MV, MŠMT, MZ, MS  

   

15.1.1. Zpracování metodiky a ukazatelů pro sběr 
dat a jejich vyhodnocování  

12/2013 MPSV, ÚOOÚ, ČSÚ, 
MV, MŠMT, MZ, MS 

Bez dopadu 0 Zpracovaná mezirezortní metodika 
sběru a vyhodnocování dat (1) 

15.2. Vybudování jednotného informačního 
systému ochrany práv dětí  

2012 – 2015 MPSV, MV, MZ, 
MŠMT, MS, ÚOOÚ 

   

15.2.1. Zpracování návrhu technického a věcného 
řešení jednotného informačního systému 
ochrany práv dětí  

12/2012 MPSV, ÚOOÚ, MV Bez dopadu – 
změna 
alokace 

0 Zpracovaný návrh IS (1)  

15.2.2. Legislativní ukotvení jednotného 
informačního systému ochrany práv dětí 

01/2013 MPSV Bez dopadu 0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí (1)  

15.2.3.  Pilotní ověření a celoplošné nasazení 
jednotného informačního systému ochrany 
práv dětí 

12/2015 MPSV, MV IP MPSV, SR 150,0 Funkční informační systém ochrany 
práv dětí (1)  

15.3. Využívání dat pro tvorbu strategií, 
legislativy a dalších opatření  

Trvale Všechny rezorty     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cíl 16: Kvalita práce, vzdělávání a standardy   

 

 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory (počet) 

16.1. Vytvoření a realizace systematických 
vzdělávacích programů 

2012 - 2015 MPSV, MŠMT, MZ, 
MZ 

   

16.1.1. Realizace uceleného vzdělávacího 
programu pro orgány sociálně-právní 
ochrany  

12/2014 MPSV  IP MPSV 

 

14,0 Akreditovaný vzdělávací modul (2) 

Realizované vzdělávání pracovnic a 
pracovníků orgánů sociálně-právní 
ochrany (2 000 osob)  

16.1.2. Realizace vzdělávacího programu pro 
poskytovatele služeb pro rodiny a děti 

12/2014 MPSV IP MPSV 3,6 Realizované vzdělávání pro 
pracovníky osob pověřených k výkonu 
SPOD a sociálních služeb (500 osob) 

16.1.3. Vzdělávací modul pro soudce 12/2014 MS, MPSV  IP MPSV 0,4 Realizované vzdělávání pro soudce a 
soudkyně (200 osob)  

16.2. Standardizace práce OSPOD a služeb 2012 - 2014 MPSV, MŠMT, MZ, 
MV 

   

16.2.1. Legislativní ukotvení standardů kvality 
sociálně-právní ochrany   

01/2013 MPSV Bez dopadu 0 Schválená novela zákona č. 359/1999 
Sb. (1) a prováděcí vyhláška k zákonu 
(1)  

16.2.2. Legislativní ukotvení standardů kvality práce 
v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy 

01/2013 MŠMT, MZ Bez dopadu 0 Schválená novela zákona č. 109/2002 
Sb. (1)  

16.2.3.  Vytvoření a pilotní ověření standardů kvality 
sociálně-právní ochrany pro OSPOD a 
osoby pověřené k výkonu SPOD  

12/2013 MPSV IP MPSV 3,0 Zpracované standardy kvality 
sociálně-právní ochrany dětí pro 
OSPOD a osoby pověřené k výkonu 
SPOD, včetně systému kontroly, 
inspekcí a hodnocení standardů 
kvality (2) 

16.2.4. Vznik inspekce kvality sociálně-právní 
ochrany rozšířením působnosti stávající 
inspekce kvality v oblasti sociálních služeb a 
ČŠI 

05/2014 MPSV, MŠMT  IP MPSV 0,5 Realizace vzdělávacího programu pro 
stávající inspektory sociálních služeb 
a pracovníky KrÚ v oblasti standardů 
SPOD (50 osob)   



 Aktivita Termín Odpovědnost Zdroj 
financování 

Náklady 
(mil. Kč) 

Indikátory (počet) 

16.3. Rozvoj systému supervizí  2012 - 2015 MPSV, MŠMT, MZ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 

AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ  
NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 - 2015 

 
 
 

ZDROJE  
 
 
 
 
 
 



Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí vychází ze stávající ekonomické situace. Zdroje pro realizaci opatření a systémové 

změny budou primárně hledány ve stávajícím systému, a to přesměrováním prostředků státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů (dotační 

program, programové financování, normativy atd.).4 Dílčí cílový stav po realizaci akčního plánu je níže uveden v tabulce. Ačkoliv základní 

objem výdajů v systému se nezvýší, budou po určité časové období nutné dodatečné finanční prostředky pro realizaci koncepčních, 

legislativních, metodických a vzdělávacích aktivit, na vznik mechanismů podpory a služeb pro různé cílové skupiny rodin a dětí, transformaci 

stávajících poskytovatelů služeb apod. Zvýšené výdaje v období 2012 – 2015 lze odhadovat na cca 200 mil. Kč ročně. Tyto dodatečné zdroje 

budou čerpány z projektů podporovaných z evropských strukturálních fondů (zejména individuální projekty ministerstev) 5  a Finančními 

mechanismy Evropského hospodářského prostoru/Norska.6 Pro realizaci aktivit akčního plánu budou zároveň získávány i další prostředky mimo 

veřejné rozpočty, především ve spolupráci s nadacemi a nadačními fondy a dalšími aktivitami občanské společnosti.  

 
Struktura výdajů v oblasti ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti  

 
 

Druh výdaje  Stávající struktura Cílový stav po skončení 2015  

Prevence, terénní a ambulantní služby pro rodiny a děti      0,6 mld.  (9,2 %) 1,5 mld. (23,0 %) 

Náhradní formy péče 5,1 mld. (78,5 %) 4,0 mld. (61,6 %)  

Z toho ústavní péče 3,5 mld. (53,9 %) 2,1 mld. (32,3) % 

Z toho náhradní rodinná péče  1,4 mld.  (21,5 %) 1,7 mld. (26,2 %) 

Z toho zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,2 mld. (3,1 %) 0,2 mld. (3,1 %) 

Činnost orgánů sociálně-právní ochrany 0,8 mld.  (12,3 %) 1,0 mld. (15,4 %) 

CELKEM 6,5 mld. (100,0 %) 6,5 mld. (100,0 %) 
 
 
 
 

                                                 
4
 Finanční toky v systému jsou zmapovány Analýzou legislativy, řízení a financování systému péče o ohrožené děti, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 

v.v.i., 2010 
5
 Jako příklad lze uvést např. projekty MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti“ (OP LZZ); Podpora procesů 

v sociálních službách (OP LZZ) či Podpora procesů transformace sociálních služeb (IOP) 
6
 Program „Children and Youth at Risk“ pro období 2012 – 2016.  



   
 
 
 
 
 

AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ  
NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 - 2015 

 
 
 

MONITOROVACÍ MECHANISMUS 
 
 
 
 
 

 
 



Pravidelný monitoring a koordinaci aktivit Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí bude zajišťovat mezirezortní 

koordinační skupina, která naváže na činnost dosavadní Mezirezortní koordinační skupiny k transformaci a sjednocení systému péče o 

ohrožené děti.  Na činnosti této skupiny se budou podílet zástupci následujících subjektů:    

 Ministerstvo práce a sociálních věcí (koordinátor činnosti) 

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

 Úřad vlády ČR 

 Zmocněnkyně pro lidská práva  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo spravedlnosti  

 Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Ministerstvo financí 

 Ministerstvo spravedlnosti  

 Ministerstvo vnitra  

 Probační a mediační služba  

 Nejvyšší státní zastupitelství  

 Asociace krajů České republiky  

 Svaz měst a obcí České republiky  

 Nestátní neziskové organizace  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako orgán odpovědný za implementaci Úmluvy o právech dítěte bude předkládat vládě jednou ročně 

zprávu o plnění Národní strategie ochrany práv dětí a navazujících akčních plánů. Pro účely zpracování zprávy o plnění dodávají příslušné 

rezorty Ministerstvu práce a sociálních věcí dílčí zprávy o realizovaných aktivitách. Poprvé bude zpráva předložena nejpozději do 31. března 

2013.  



SEZNAM ZKRATEK 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČR Česká republika  

ČSÚ Český statistický úřad  

ČŠI Česká školní inspekce  

EHP Evropský hospodářský prostor  

EU Evropská unie  

FM Finanční mechanismus  

IOP Integrovaný operační program  

IP MPSV Individuální projekt Ministerstva práce a sociálních věcí  

MF Ministerstvo financí  

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj  

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí  

MS Ministerstvo spravedlnosti  

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

MV Ministerstvo vnitra  

MZ Ministerstvo zdravotnictví  

MZV Ministerstvo zahraničních věcí  

NRP Náhradní rodinná péče  

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost   

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany  

SPOD Sociálně-právní ochrana dětí  

SR Státní rozpočet  

ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů  

ÚV Úřad vlády  

VOP Veřejný ochránce práv  

v.v.i. Veřejná vědecká instituce  

ZP Zdravotní postižení  


