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471

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů,
vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty

sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka,
ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 4b odst. 7 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce Čes-
ké republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 366/2011 Sb.:

Čl. I

V § 1 odst. 2 vyhlášky č. 424/2011 Sb., o vzoru,
náležitostech a provedení karty sociálních systémů,
vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, od-

cizení, poškození nebo zničení karty sociálních systé-
mů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního
pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb., se slova
„31. prosince 2012“ nahrazují slovy „31. prosince
2013“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministryně:

Ing. Müllerová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2012

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157
odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne
zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1
zákoníku práce nejméně ve výši

a) 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin,

c) 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne
zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1
zákoníku práce ve výši

a) 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 ho-
din,

b) 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty
podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 36,50 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní
náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných
hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zru-
šuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministryně:

Ing. Müllerová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2012

o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.,
(dále jen „zákon“):

§ 1

Zaměření a rozsah vyhodnocování
situace dítěte a jeho rodiny

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny vy-
chází z individuálního přístupu k dítěti a provádí se
na základě

a) vyhodnocování situace dítěte, které zahrnuje

1. zjištění míry ohrožení práv a zájmů dítěte,

2. vymezení sociálních, zdravotních nebo jiných
rizik, kterým je dítě vystaveno,

3. posouzení úrovně tělesného a duševního vývoje
dítěte s ohledem na věk dítěte,

4. zhodnocení průběhu vzdělávání dítěte a předpo-
kladů k dalšímu vzdělávání,

5. určení a posouzení individuálních potřeb a zá-
jmů dítěte,

6. vymezení vlastností a určení schopností dítěte,
popřípadě předpokladů k jejich získání,

7. zjištění a zohlednění názoru a přání dítěte
s ohledem k věku dítěte a jeho rozumové vy-
spělosti,

8. další skutečnosti nezbytné pro hodnocení si-
tuace dítěte v konkrétním případě,

b) vyhodnocování situace rodiny, které zahrnuje

1. analýzu situace rodiny a rodinného prostředí,

2. analýzu příčin krize v rodině,

3. zhodnocení vztahu rodiče a dítěte,

4. určení potřeb rodiny,

5. určení možností rodiny, především vztahových,
ekonomických a sociálních,

6. určení výchovných kompetencí a předpokladů
rodičů k výchově dítěte a zhodnocení možných
rizik ve výchově dítěte,

7. posouzení materiálních a finančních podmínek
života rodiny,

8. další skutečnosti nezbytné pro hodnocení
situace rodiny v konkrétním případě,

c) vyhodnocování širšího prostředí rodiny, které za-
hrnuje

1. určení možností v širší rodině, včetně vztaho-
vých, ekonomických a sociálních možností a je-
jich využitelnost pro rodinu,

2. určení možností v širším sociálním prostředí
rodiny, včetně dostupnosti a kvality sociálních,
zdravotních, výchovně-vzdělávacích a komunit-
ních služeb a bezpečnosti lokality,

3. další skutečnosti nezbytné pro hodnocení šir-
šího prostředí rodiny v konkrétním případě.

§ 2

Obsah individuálního plánu
ochrany dítěte

(1) Individuální plán ochrany dítěte obsahuje

a) popis příčin ohrožení dítěte a důvody zahájení so-
ciálně-právní ochrany,

b) cíle navržených opatření, prostředky k jejich do-
sažení a ukazatele účinnosti jednotlivých opatření,

c) rozsah navržených opatření nezbytných k ochraně
dítěte a poskytnuté pomoci rodičům nebo jiným
osobám odpovědným za výchovu dítěte,

d) způsob naplňování navržených opatření, práv
a zájmů dítěte v rozsahu sociálně-právní ochrany,

e) metody práce s rodinou a rozsah intervencí a po-
moci rodičům nebo jiným osobám odpovědným
za výchovu dítěte při péči o dítě a při jeho vý-
chově, které zahrnují

1. posílení úlohy a funkce rodiny,

2. rozvíjení pečovatelských a výchovných schop-
ností rodiny,

3. pomoc při sociálním začleňování rodiny,

4. poskytování pomoci dětem umístěným v ná-
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hradní péči a jejich rodinám, poskytování po-
moci osobám pečujícím a osobám v evidenci,

5. posílení kompetencí rodiny v oblasti vzdělá-
vání, přípravy na vyučování a motivace ke
vzdělávání,

f) postup spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany
s ostatními orgány veřejné moci a dalšími fyzic-
kými osobami a právnickými osobami zapojenými
do řešení situace dítěte,

g) rozsah spolupráce rodičů nebo jiných osob odpo-
vědných za výchovu dítěte s orgány sociálně-
-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami,
právnickými osobami a orgány veřejné moci zapo-
jenými do řešení situace dítěte,

h) časový plán pro provádění konkrétních opatření
sociálně-právní ochrany,

i) způsob hodnocení a ověřování plnění navržených
opatření nezbytných k ochraně dítěte ze strany
rodičů, jiných osob odpovědných za výchovu dí-
těte, orgánů sociálně-právní ochrany a dalších fy-
zických osob, právnických osob a orgánů veřejné
moci zapojených do řešení situace dítěte, a návrh
dalších potřebných opatření nezbytných k ochraně
dítěte,

j) plán vzdělávání dítěte a plán přípravy na budoucí
povolání a osamostatňování se,

k) plán přípravy blížícího se výstupu dítěte z náhradní
péče,

l) způsob sledování fungování rodiny po ukončení
práce s rodinou.

(2) Formou intervence a pomoci při péči o dítě
a při jeho výchově podle odstavce 1 písm. e) se rozumí

a) konzultace a odborné poradenství,

b) terapie a mediace,

c) zprostředkování odborných služeb pro rodiny
s dětmi,

d) právní pomoc,

e) poskytování podpory dětem,

f) poskytování pomoci rodinám při zlepšování jejich
životní situace, včetně získávání dovedností pro
řádné vedení domácnosti,

g) poskytování pomoci rodinám při řešení sociálních
nebo psychických problémů,

h) poskytování pomoci rodinám při řešení výchov-
ných problémů s dětmi,

i) podpora společenských aktivit rodiny.

§ 3

Obsah a rozsah odborné přípravy fyzických osob
vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem

k přijetí dítěte do rodiny

(1) Příprava fyzických osob vhodných stát se
osvojitelem nebo pěstounem k přijetí dítěte do rodiny
obsahuje tyto tematické okruhy:

a) sebepoznání fyzických osob vhodných stát se
osvojitelem nebo pěstounem, jejich rodinného sy-
stému a sociálních kontaktů,

b) poznání a naplňování práv a potřeb dítěte v ná-
hradní rodinné péči,

c) osvojení si spolupráce s dalšími odborníky,

d) komunikace s dítětem a přístup k dítěti s vědomím
jeho důstojnosti a lidských hodnot,

e) rozvoj schopností a zájmů dítěte,

f) uspokojení citových, vývojových, sociálních
a vzdělávacích potřeb dítěte a péče o zdraví dítěte,

g) styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a dal-
šími osobami blízkými,

h) práce s dětmi žijícími v rodině žadatele.

(2) Příprava fyzických osob vhodných stát se pěs-
tounem poskytujícím pěstounskou péči na přechodnou
dobu dále obsahuje

a) dovednosti žadatelů potřebné pro spolupráci s ro-
dinou dítěte,

b) proces předání dítěte,

c) obsah a formu pravidelného vyhodnocování si-
tuace dítěte.

(3) Příprava fyzických osob vhodných stát se
osvojitelem nebo pěstounem probíhá

a) individuální formou, která spočívá zejména v sebe-
poznání fyzických osob vhodných stát se osvoji-
telem nebo pěstounem v oblasti

1. motivace k náhradní rodinné péči,
2. fungování rodinného systému,

3. mapování sociálních kontaktů,

4. očekávání od dítěte svěřeného do péče, a

b) skupinovou formou, která spočívá zejména v osvo-
jení znalostí a dovedností v oblasti

1. náhradní rodinné péče a související právní
úpravy,

2. vývoje a potřeb dítěte včetně specifických po-
třeb dítěte v náhradní rodinné péči,

3. práv dítěte včetně práv dítěte v náhradní ro-
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dinné péči a práva dítěte na udržování a rozvoj
rodinných vazeb,

4. podpory dítěte při uplatňování jeho práva vy-
jádřit svůj názor a účastnit se rozhodování,
která se ho týkají,

5. práv a povinností rodičů dítěte,

6. práv a povinností pěstounů.

§ 4

Minimální rozsah poradenství,
které je osobě pečující nebo osobě v evidenci trvale
nebo dočasně poskytováno při zajištění osobní péče

o dítě svěřené do péče

Osobě pečující a osobě v evidenci se při péči o dítě
svěřené do péče poskytuje nebo zprostředkuje pora-
denství

a) při řešení sociálních nebo psychických problémů,

b) při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě,
zdravím dítěte a s výchovou dítěte,

c) při zabezpečení péče o dítě se zdravotním postiže-
ním,

d) v oblasti vzdělávání dítěte, při výběru a hodnocení
možností další přípravy dítěte na budoucí povolání
a při výběru vhodného zaměstnání,

e) v oblasti nabídky kulturní, sportovní a jiné zá-
jmové činnosti svěřeného dítěte,

f) při uplatňování nároků osoby pečující nebo osoby
v evidenci a svěřeného dítěte v oblasti nemocen-
ského pojištění, důchodového pojištění, podpory
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné
nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením,
veřejného zdravotního pojištění a při uplatňování
jiných nároků a pohledávek,

g) při využívání sociálních služeb,

h) v období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující
nebo osoby v evidenci,

i) v období návratu svěřeného dítěte do původní ro-
diny,

j) při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní
rodinné péče a při zabezpečení bydlení pro svěřené
dítě odcházející z náhradní rodinné péče, při po-
skytování pomoci dítěti při vyřizování úředních
záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření
s finančními prostředky a řešení dalších otázek
spojených se vstupem dítěte do samostatného ži-
vota,

k) při jednání s rodiči nebo jinými osobami blízkými
dítěti a při udržování a rozvíjení kontaktů dítěte
s rodiči nebo jinými osobami blízkými,

l) při doplňování jejich odborných znalostí a doved-
ností.

§ 5

Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování
znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě

pro osoby pečující a osoby v evidenci

Zvyšování znalostí a dovedností osoby pečující
a osoby v evidenci je zaměřeno na

a) získávání nových informací a schopností v oblasti
péče o dítě,

b) získávání znalostí a dovedností při péči o specifické
skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se
zdravotním postižením, sourozeneckých skupin,
dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbá-
vání,

c) poskytování péče při změnách spojených se vzdě-
láváním nebo vývojovými fázemi dítěte,

d) zvládání krizových situací,

e) návrat dítěte do původní rodiny a přechod do ná-
hradní rodiny,

f) přípravu dítěte na osamostatňování se související
se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem
na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby.

§ 6

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

(1) Standardy kvality sociálně-právní ochrany rea-
lizované při poskytování sociálně-právní ochrany

a) orgány sociálně-právní ochrany jsou uvedeny
v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d)
až f) zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 k této
vyhlášce,

c) zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc
jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Plnění standardů kvality se hodnotí body, při-
čemž za každé splněné kritérium se započte 1 bod.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministryně:

Ing. Müllerová v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 473/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 473/2012 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 473/2012 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti,
která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem fi-
nancí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní in-
formační službou a Úřadem pro zahraniční styky a in-
formace stanoví podle § 15 odst. 7 a § 79 odst. 7 zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bez-
pečnostních sborů:

Čl. I

Vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobi-
losti, která je předpokladem pro výkon služby v bez-
pečnostním sboru, ve znění vyhlášky č. 658/2004 Sb.,
vyhlášky č. 468/2005 Sb., vyhlášky č. 199/2008 Sb. a vy-
hlášky č. 335/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. c) a d) se slovo „domněnka“ na-
hrazuje slovy „jednání příslušníka, na jehož základě se
lze domnívat“ a slova „dočasně nebo trvale“ se zrušují.

2. V § 2 písm. e) se slovo „stanovení“ nahrazuje
slovem „ustanovení“.

3. V § 3 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Poskytovatel pracovnělékařských služeb může dát
podnět služebnímu funkcionáři k podání žádosti z dů-
vodu uvedeného v § 2 písm. c) nebo d).“.

4. V § 3 odst. 3 větě druhé se za slova „se přiloží“
vkládají slova „služební hodnocení, průběžné každo-
roční hodnocení, úřední záznam, nebo jiné“ a za slovo
„podání“ se vkládá slovo „prokazatelně“.

5. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Služební funkcionář sdělí posuzované osobě
termín a místo zjišťování její osobnostní způsobilosti.
V případě zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu
uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) předá služební funk-
cionář kopii žádosti o zjištění osobnostní způsobilosti
posuzované osobě spolu se sdělením termínu a místa
zjišťování její osobnostní způsobilosti.“.

6. V § 4 odst. 5 se slova „dočasně nebo trvale“
zrušují.

7. V § 4 se na konci odstavce 7 doplňuje věta

„V případě zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu
uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) má posuzovaná osoba
právo seznámit se s obsahem dokumentace pořízené
v souvislosti se zjišťováním její osobnostní způsobilosti
a projednat s psychologem obsah této dokumentace.“.

8. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1
a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Závěr psychologa v případě zjišťování osob-
nostní způsobilosti z důvodu uvedeného v § 2 písm. c)
nebo d) obsahuje kromě náležitostí uvedených v od-
stavci 1 také

a) metody uvedené v § 4 odst. 4 použité při zjišťování
osobnostní způsobilosti,

b) osobnostní charakteristiku podle § 1, které posu-
zovaná osoba nevyhověla, a

c) odůvodnění výsledku zjišťování osobnostní způ-
sobilosti.“.

9. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) V přezkumném řízení se posuzují metody
použité při zjišťování osobnostní způsobilosti a správ-
nost jejich vyhodnocení. K posouzení správnosti
závěru psychologa může vedoucí psycholog přizvat
a v případě zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu
uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) přizve další psycho-
logy bezpečnostních sborů. Alespoň jeden z psycho-
logů přizvaných podle věty druhé nesmí být psycholo-
gem bezpečnostního sboru, jehož je posuzovaná oso-
ba příslušníkem; to neplatí pro přezkumné řízení pro-
váděné vedoucím psychologem zpravodajské služby.
Psychologem přizvaným podle věty druhé nemůže
být psycholog, který v daném případu u posuzované
osoby zjišťoval osobnostní způsobilost.“.

10. V § 6 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Služební funkcionář sdělí posuzované osobě termín
a místo nového zjišťování osobnostní způsobilosti.“.

11. V § 6 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„V případě zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu
uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) má posuzovaná osoba
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právo seznámit se s obsahem dokumentace pořízené
v souvislosti s posuzováním její osobnostní způsobi-
losti v přezkumném řízení a projednat s vedoucím psy-
chologem obsah této dokumentace.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Zjišťování osobnostní způsobilosti zahájené přede

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle
vyhlášky č. 487/2004 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

Kubice v. r.
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