
Životní situace 

Název: Náhradní rodinná péče 

Základní informace: 

Občané žádají o svěření dítěte do osvojení, pěstounské péče, poručnictví. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

 Občan České republiky, způsobilí k právním úkonům, který má na jejím území trvalý pobyt.  
 Cizinec, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo který je podle 

zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, hlášen 
k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů. 

Podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Občanská bezúhonnost, řádný život, dobrý zdravotní stav, dobré sociální podmínky a předpoklad 
zvládnout výchovu přijatého dítěte. . 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: 

Podáním písemné žádosti o svěření dítěte do osvojení, pěstounské péče nebo poručenství na 
předepsaném formuláři (na originálním nebo z internetových stránek vytištěném tiskopisu, příp. 
elektronicky). 

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit: 

Městský úřad Kroměříž 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: 

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí a středa od 7:30 do 17:00 hod., na Odbor 
školství a sociální péče, oddělení sociální péče, Městský úřad Kroměříž, 1. Máje 3191, 767 01 
Kroměříž. 

 Mgr. Sovadinová Ivana, 573 321 415, ivana.sovadinova@mesto-kromeriz.cz 
 Bc. Menšíková Barbora, 573 321 413, barbora.mensikova@mesto-kromeriz.cz 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: 

Na první jednání musí mít žadatel občanský průkaz, ostatní doklady se předkládají na 
předepsaných formulářích v průběhu řízení. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Chcete-li si zažádat o svěření dítěte do osvojení, pěstounské péče nebo poručenství, obraťte se 
na Odbor školství a sociální péče, Městský úřad Kroměříž, 1.máje 3191, 767 01 Kroměříž. 
Vyzvedněte si zde žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny. 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: 

Nejsou stanoveny 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,  neuvádí 
žádné lhůty.  

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: 

U pěstounské péče jsou účastníci též pokrevní rodiče dítěte, dále příslušníci rodiny pěstounů. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány: 
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Účastnit se v průběhu řízení na přípravě žadatelů k přijetí dítěte do rodiny. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,  neuvádí 
žádné lhůty. 

Jaké jsou související předpisy: 

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Nejsou 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: 

Nejsou 

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

…….. 

Za správnost návodu odpovídá útvar: 

Odbor školství a sociální péče, oddělení sociální péče, vedoucí oddělení Bc. Marie Sumcová 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 

19.5.2014 

 


