
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc- ZDVOP 

 DD provozuje doplňkovou činnost-. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je 

v objektu DD, jeho zřízení bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina, dne 

20. 9. 2011, č. j.: 0446/05/2011/ZK. - viz § 42 zákona 359/1999 ve znění pozdějších 

předpisů. 

V případě potřeby dítěte, rodiny nebo orgánů sociálně-právní ochrany dítěte je možné 

řešit krizovou situaci okamžitě.(viz kontakty ředitel DD –mob.602 559 846) 

ZDVOP je povinno poskytovat služby a  provoz nepřetržitě. 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 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 (§ 15), 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 

zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. 

Ostatní se dá řešit později 

 

Právní ukotvení aneb jak se může dítě dostat do ZDVOPu 

Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

a)na základě rozhodnutí soudu; § 13a odst. 3 platí obdobně, 

b)na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

c)na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo 

d)požádá-li o to dítě – viz níže písm. b 

 Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může trvat nejdéle po 

dobu 

a)3 měsíců od jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 

žádosti zákonného zástupce dítěte; v případě opakované žádosti zákonného zástupce o 

umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být dítě přijato do péče 

zařízení v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, 

b)6 měsíců, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 

žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, 

jestliže s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte; 

výjimečně lze tuto dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za 



výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče; 

celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců, 

c)stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření podle § 13a, kterým byl nařízen 

pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo po dobu, po kterou trvá 

rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku. 

 Dítě může být umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti 

zákonného zástupce dítěte, jen jestliže byla mezi uvedeným zařízením a zákonným 

zástupcem dítěte uzavřena písemná dohoda- viz § 42 odst.8 
 

 

 

Viz.-dokumenty  Vnitřní řád- ZDVOP 

   Smlouva ZDVOP 
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