Činnosti obce a obecního úřadu
dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

§ 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí, kterými jsou:
a) krajské úřady
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností
c) obecní úřady
d) ministerstvo
e) Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
f) Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky
§ 4 odst. 2 Sociálně-právní ochranu dětí dále zajišťují
a) obce v samostatné působnosti,
b) kraje v samostatné působnosti,
c) komise pro sociálně-právní ochranu dětí,
d) další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny, (dále jen
"pověřená osoba").
§ 9a odst. 3 Orgány sociálně-právní ochrany, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřené
osoby jsou povinny se řídit při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany,
které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Plnění standardů kvality
sociálně-právní ochrany se hodnotí systémem bodů.
§ 9a odst. 4 Standardy kvality sociálně-právní ochrany (viz příloha č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb.) obsahují
a) principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany,
b) standardy sociální práce s klientem,
c) standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany,
d) technickoprovozní zajištění sociálně-právní ochrany.
10 odst. 1 Obecní úřad je povinen
a) vyhledávat děti uvedené v § 6,
b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti,
c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,
e) sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění 8) zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které
je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
f) poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků
dítěte podle zvláštních právních předpisů,
g) g) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že
jde o děti uvedené v § 6.
§ 10 odst. 2 Obec v samostatné působnosti a kraj v samostatné působnosti vytvářejí předpoklady pro
kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.
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§ 14 odst. 6 Obecní úřad podává soudu podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí podle zvláštního
právního předpisu 12). O podání podnětu soudu obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s
rozšířenou působností.
§15 odst. 1 Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich
hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při zajištění této péče
zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní
úřad obce s rozšířenou působností.
§ 21 odst. 5 Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou dokumentaci o žadateli a tato
obsahuje….
k) vyjádření obecního úřadu, krajského úřadu, pověřené osoby nebo obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, který není příslušný k vedení spisové dokumentace o žadateli, pokud s nimi
žadatel uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, protože již má svěřeno dítě do pěstounské
péče.
§ 22 odst. 7 Krajský úřad oznámí, zda byl žadatel zařazen do evidence žadatelů,
a) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
b) obecnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo pověřené
osobě, s nimiž žadatel uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, s výjimkou případu, kdy žadatel
uzavřel dohodu s krajským úřadem, který rozhodl o zařazení žadatele do evidence žadatelů,
a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů.
§ 24c odst. 3 Krajský úřad zašle do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení žadatele z
evidence žadatelů oznámení o tomto vyřazení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jinému
krajskému úřadu, obecnímu úřadu nebo pověřené osobě uvedené v § 21 odst. 5 písm. k).
§ 27 odst. 5 Krajský úřad je oprávněn vyzvat žadatele a fyzické osoby uvedené v § 25 odst. 1 písm. d) k
osobnímu jednání za účelem posouzení jejich předpokladů a skutečností rozhodných pro svěření dítěte.
Krajský úřad přitom spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, obcemi, poskytovateli
zdravotních služeb a školskými zařízeními i dalšími odbornými zařízeními, pověřenými osobami a s
odborníky pro otázky výchovy a péče o dítě.
§ 32 odst. 1 Obecní úřad při péči o děti uvedené v § 6
a) zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí,
b) zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto
osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost,
c) sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí,
d) věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
e) zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí,
f) nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem,
g) spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.
§ 32 odst. 3 Zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci obce
zařazení do obecního úřadu při péči o děti uvedené v § 6
a) jsou v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu,
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b) volí prostředky působení na děti tak, aby účinně působily na děti podle druhu a povahy poruchy v
chování dítěte a jeho sociálního postavení,
c) řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdržuje.
§ 37 odst. 1 Obecní úřad je povinen učinit opatření k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování
základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotních služeb 28) dítěti uvedenému v § 2 odst. 3,
ocitlo-li se takové dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo
narušeny.
§ 37 odst. 2 O opatřeních uvedených v odstavci 1 uvědomí obecní úřad neprodleně obecní úřad obce s
rozšířenou působností, který je povinen učinit další nezbytná opatření směřující k ochraně dítěte, a
uvědomit, je-li to možné, o této skutečnosti neprodleně zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem;
současně je povinen projednat s ním způsob spojení dítěte s rodiči nebo jinými osobami za dítě
odpovědnými. O skutečnostech uvedených ve větě první obecní úřad obce s rozšířenou působností
informuje Úřad.
§ 37 odst. 4 písm. f) Sociální kuratela se zaměřuje také na zajištění návazné péče dětem uvedeným v
písmenu c) i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy; při
zajištění návazné péče je kurátor pro děti a mládež povinen spolupracovat zejména s obcemi v samostatné
i přenesené působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními
pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
§ 38 odst. 2 písm. d) na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálněprávní ochrany a vydává k nim stanoviska,
§ 38 odst. 3 Starosta obce s rozšířenou působností jmenuje a odvolává předsedu komise, jeho zástupce a
ostatní členy komise z členů obecních zastupitelstev a fyzických osob, které spolupůsobí při sociálně-právní
ochraně, zejména pedagogických pracovníků, psychologů, zdravotnických pracovníků, zástupců pověřených
osob (§ 48), občanských sdružení, církví a jiných právnických nebo fyzických osob. U předsedy komise se
nevyžaduje prokazování zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Tajemníkem
komise je zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu na úseku sociálně-právní
ochrany.
§ 39 odst. 2 Zařízení sociálně-právní ochrany mohou zřizovat fyzické osoby, právnické osoby nebo obce a
kraje v samostatné působnosti na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany podle § 49.

§ 47b odst. 4 Pokud není dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřena s příslušným obecním úřadem obce s
rozšířenou působností, může dohodu o výkonu pěstounské péče se souhlasem příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností uzavřít s osobou pečující nebo osobou v evidenci obecní úřad, obecní úřad
obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu nemá osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt,
krajský úřad nebo pověřená osoba. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu nemá osoba
pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba o této
skutečnosti bezodkladně informuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a zašle tomuto
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností opis dohody o výkonu pěstounské péče.
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§ 47b odst. 5 Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba,
pokud uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, který
vydal rozhodnutí podle odstavce 2, jsou povinny sledovat naplňování dohody o výkonu pěstounské péče
nebo rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou povinni minimálně
jednou za 2 měsíce být v osobním styku s osobou pečující nebo osobou v evidenci a s dětmi svěřenými do
její péče. O průběhu výkonu pěstounské péče zpracuje zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, v jehož obvodu nemá osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, obecního úřadu,
krajského úřadu nebo pověřená osoba jednou za 6 měsíců zprávu, kterou předá obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt.
§ 47c odst. 2 Obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo pověřená osoba
mohou vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče
a) pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se osoba pečující nebo osoba v evidenci
zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče,
b) pro opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nad výkonem
pěstounské péče,
c) pro odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez vážného důvodu na straně
osoby v evidenci
§ 47d odst. 1 Nárok na státní příspěvek na výkon pěstounské péče má obecní úřad obce s rozšířenou
působností na základě vydání správního rozhodnutí podle § 47b nebo obecní úřad obce s rozšířenou
působností, obecní úřad, krajský úřad, nebo pověřená osoba, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské
péče podle § 47b. Tento státní příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci
osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou
péčí.
§ 47d odst. 6 Krajská pobočka Úřadu práce na základě oznámení podle odstavce 5 rozhodne o změně výše
státního příspěvku nebo o zastavení jeho výplaty. Zjistí-li se, že obecní úřad obce s rozšířenou působností,
obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba pobíraly státní příspěvek na výkon pěstounské péče i po
ukončení dohody o výkonu pěstounské péče nebo zrušení správního rozhodnutí, je příjemce příspěvku
povinen vrátit část příspěvku za kalendářní měsíce, následující po ukončení dohody o výkonu pěstounské
péče nebo zrušení správního rozhodnutí, jen jestliže tato dohoda nebo správní rozhodnutí v kalendářním
roce trvaly po dobu kratší než 6 kalendářních měsíců.
§ 51 odst. 1 Orgány sociálně-právní ochrany, komise a poradní sbory jsou povinny sdělovat si navzájem
údaje z evidence a spisové dokumentace, které vedou, a to v rozsahu nezbytném pro potřeby těchto
orgánů.
§ 51 odst. 3 Obecní úřad na vyžádání
a) podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření,
b) doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem a toto své doporučení oznamuje obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností,
c) podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte,
d) podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud na návrh státního
zastupitelství v občanskoprávním řízení uložil ochrannou výchovu podle zvláštního právního
předpisu 29).
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§ 51 odst. 5 Orgán sociálně-právní ochrany je povinen
a) na žádost poskytnout
1. soudu a správnímu úřadu údaje potřebné pro občanské soudní řízení a správní řízení,
2. orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení,
3. orgánu sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu státní sociální podpory
údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách, a to v rozsahu odpovídajícím potřebám
řízení před těmito orgány,
4. krajské pobočce Úřadu práce údaje potřebné pro řízení a povolování výkonu činnosti dítěte
podle zvláštního právního předpisu 47a),
5. krajské pobočce Úřadu práce údaje potřebné pro podání návrhu soudu na stanovení výživného
a návrhu na výkon rozhodnutí, jde-li o výživné na děti svěřené do pěstounské péče nebo
předpěstounské péče,
6. zařízení uvedenému v § 29 odst. 1 informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo do tohoto
zařízení umístěno na základě rozhodnutí soudu, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána
pěstounská péče nebo osvojení, též informace o postupu při tomto zprostředkování,
7. věznici, ve které mladistvý vykonává trest odnětí svobody, informace potřebné pro dosažení
účelu trestu,
8. intervenčnímu centru údaje, které má orgán sociálně-právní ochrany o osobě ohrožené
násilným chováním pro účely poskytování pomoci této osobě intervenčním centrem podle
zákona o sociálních službách 65),
9. obecní policii údaje v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů obecní policie;
b) orgánu činnému v trestním řízení oznamovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán na
dítěti trestný čin 48), nebo že dítě bylo použito ke spáchání trestného činu, nebo že dochází k násilí
mezi rodiči, jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími fyzickými osobami v
domácnosti obývané dítětem, nebo že není plněna vyživovací povinnost k dítěti;
c) poskytnout Probační a mediační službě na její žádost informace v rozsahu potřebném pro trestní
řízení;
d) oznámit krajské pobočce Úřadu práce, která povolila výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo
reklamní činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu 47a), skutečnosti, které odůvodňují
zahájení řízení o zákazu činnosti dítěte; orgán sociálně-právní ochrany je také povinen sledovat, zda
došlo k nápravě;
e) poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá při šetření podle zvláštního zákona.
§ 52 odst. 1 Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do krajského
úřadu, zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení
do obecního úřadu jsou oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona navštěvovat dítě a
rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení
poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo
jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má
dítě chování.
§ 52 odst. 2 Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do krajského
úřadu, zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení
do obecního úřadu jsou oprávněni pořídit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a
prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte.
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§ 52 odst. 3 Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do krajského
úřadu, zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení
do obecního úřadu konají činnost uvedenou v odstavcích 1 a 2 na základě zvláštního oprávnění vydaného
tímto orgánem, v němž je uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance, titul a zaměstnavatel
a vymezena činnost, kterou může tento zaměstnanec vykonávat.
§ 53 odst. 1 Na výzvu orgánů sociálně-právní ochrany jsou
a) státní orgány,
b) zaměstnavatelé,
c) další právnické osoby, zejména poskytovatelé zdravotních služeb, školy, školská a jiná obdobná
zařízení,
d) fyzické osoby, pokud jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo zřizovateli škol a dalších zařízení
uvedených v písmenu c),
e) pověřené osoby,
f) poskytovatelé sociálních služeb,
povinni sdělit bezplatně údaje potřebné podle tohoto zákona pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo
pro účely rozhodování o vydání pověření, nebrání-li tomu zvláštní právní předpis. Povinnosti zachovávat
mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu 49a) se nelze dovolávat, jestliže mají být sděleny údaje o
podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj. Jde-li však o údaje týkající se
zdravotního stavu vyžádané orgánem sociálně-právní ochrany, platí o úhradě zdravotních služeb zvláštní
právní předpis
§ 53 odst. 2 Rodiče jsou povinni
a) spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany při ochraně zájmů a práv dítěte,
b) na výzvu příslušného orgánu sociálně-právní ochrany se dostavovat k osobnímu jednání, předložit
listiny a další doklady a poskytnout nezbytné informace, je-li jich třeba pro výkon sociálně-právní
ochrany,
c) umožnit za podmínek uvedených v § 52 odst. 3 návštěvu zaměstnance orgánu sociálně-právní
ochrany a zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu v obydlí,
popřípadě v jiném prostředí, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví dítěte
nebo pro ochranu jeho práv.
§ 53 odst. 5 Rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte může orgán sociálně-právní ochrany
uložit pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnost uvedenou v odstavci 2 písm. a) až c). Pokutu
lze uložit opakovaně. Pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy byla povinnost porušena. Příjem z pokut je
příjmem státního rozpočtu.
§ 57 odst. 1 Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do krajského
úřadu, zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu, zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení
do obecního úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně-právní ochrany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili,
pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak. Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci
kraje zařazení do krajského úřadu, zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci obce s
rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která
upozornila orgán sociálně-právní ochrany na skutečnosti uvedené v § 7, jsou povinni zachovávat mlčenlivost
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o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem, a jsou rovněž povinni
zachovávat mlčenlivost o údajích o osobách, jímž bylo dítě svěřeno do péče před osvojením, jakož i o místě
pobytu takového dítěte. Zaměstnanci uvedení ve větě první jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle věty
první a druhé i po skončení pracovněprávního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být
zaměstnanci uvedení ve větě první zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s
uvedením rozsahu a účelu.
§ 57 odst. 3 Orgány sociálně-právní ochrany jsou oprávněny zpracovávat vyžádané osobní údaje v rozsahu,
který je nezbytný k plnění úkolů podle tohoto zákona, a to i tehdy, jestliže se jedná o osobní údaje označené
podle zvláštního právního předpisu 50c) jako citlivé. Oprávnění mají i pověřené osoby, a to v rozsahu a
způsobem, který je nezbytný pro výkon sociálně-právní ochrany v souladu s uděleným pověřením.
§ 58 odst. 1 Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li dále stanoveno jinak,
nese stát, s výjimkou nákladů na zřízení a provoz zařízení sociálně-právní ochrany, které nese zřizovatel
tohoto zařízení, a s výjimkou nákladů, které vznikly pověřené osobě v souvislosti s výkonem sociálně-právní
ochrany.
§ 58 odst. 2 Je-li obec, kraj nebo pověřená osoba zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, má nárok na státní příspěvek podle § 42g až 42n.
§ 58 odst. 3 Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně, s výjimkou pobytu dítěte ve výchovně
rekreačním táboře, pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a správy jmění dítěte
§ 58a Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo
obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
§ 61 odst. 1 Místní příslušnost krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního
úřadu se řídí místem trvalého pobytu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.
§ 61 odst. 4 Místní příslušnost obecního úřadu se řídí místem, kde se dítě nachází, jde-li o dítě uvedené v §
10 odst. 1 písm. a), § 15 odst. 1 a § 37 odst. 1.
§ 62 odst. 3 Orgán sociálně-právní ochrany příslušný podle § 61, který má navštívit dítě v rodině nebo pro
účely sociálně-právní ochrany provést šetření u jiných osob, je oprávněn požádat o provedení takové
návštěvy jiný orgán sociálně-právní ochrany, v jehož obvodu se dítě nebo jiné osoby nachází. Orgán
sociálně-právní ochrany je povinen dožádání vyhovět.
bod 12. Přechodných ustanovení zákona č. 402/2012 Sb., kterým se s účinností od 01.01.2013 měnil zákon
č. 359/1999 Sb., Standardy kvality jsou orgány sociálně-právní ochrany, právnická nebo fyzická osoba,
které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona krajským úřadem vydáno pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí podle § 48 odst. 2 písm. d) až f), a zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc povinny vypracovat do 31. prosince 2014. Nejpozději od tohoto data jsou povinny se jimi při
výkonu své činnosti řídit.
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Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Příloha č. 1 k vyhlášce – Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní
ochrany dětí orgány sociálně-právní ochrany dětí – je samostatnou přílohou tohoto materiálu

Základní ustanovení sociálně-právní ochrany dětí
§ 5 Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a
vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu
prostředí dítěte.
§ 6 Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,
a) jejichž rodiče
1. zemřeli,
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, 3) nebo
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní
povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku,
nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy
závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který
by jinak byl trestným činem, 4) opakovaně nebo soustavně páchají přestupky 5) nebo jinak ohrožují
občanské soužití;
d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných
za výchovu dítěte;
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní
vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně
umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá
déle než 6 měsíců;
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte,
popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové
ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob
odpovědných za jejich výchovu;
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí
nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
§ 7 odst. 2 Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo
zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti
vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v § 6 písm. b) až h);
§ 8 odst. 1 Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany,
státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů 7) přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů
dítěte, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatele zdravotních služeb o pomoc při ochraně
svého života a dalších svých práv; tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny
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poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných
osob odpovědných za výchovu dítěte.
§ 8 odst. 2 Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní
ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez
přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při projednávání
všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové
vyspělosti. Při své činnosti bere orgán sociálně-právní ochrany v úvahu přání a pocity dítěte s přihlédnutím k
jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje.
§ 9 Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností
požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v
rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout.

Zpracovalo: oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí KrÚ JMK
jméno

PhDr. Bisomová Jarmila
Mgr. Rousová Taťána
Mgr. Hauk Jan, DiS
Bc. Obalilová Monika
Bc. Nejezchlebová Renata
Mgr. Švábová Jana
Mgr. Gabriel Zbyněk, Ph.D
Mgr. Pucholdt Petr
PhDr. Ing. Orálková Aneta

zejména vyřizuje agendu

vedoucí oddělení
ZDVOP, pověření k výkonu SPO
kurátor pro děti a mládež
zprostředkování NRP, pověření
evidence žadatelů o NRP, SPO
NRP, SPO
psycholog NRP
psycholog NRP
psycholožka NRP

e-mail
bisomova.jarmila@kr-jihomoravsky.cz
rousova.tatana@kr-jihomoravsky.cz
hauk.jan@kr-jihomoravsky.cz
obalilova.monika@kr-jihomoravsky.cz
nejezchlebova.renata@kr-jihomoravsky.cz
svabova.jana@kr-jihomoravsky.cz
gabriel.zbynek@kr-jihomoravsky.cz
pucholdt.petr@kr-jihomoravsky.cz
oralkova.aneta@kr-jihomoravsky.cz

telefon

541 651 158
541 651 176
541 652 221
541 652 124
541 652 127
541 652 130
541 652 125
541 652 126
541 652 230
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