
Životní situace 

Název: Sociálně – právní ochrana dětí 

Základní informace: 

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: 

 ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 

 ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 

 působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti 
plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské 
zodpovědnosti. Dále na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které 
vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, dopouštění se přestupků či 
trestných činů, jsou uživateli návykových látek nebo mají jiné výchovné problémy), které se 
opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu. V 
neposlední řadě je sociálně-právní ochrana dětí zaměřena na děti, na nichž byl spáchán trestný 
čin, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich 
výchovu. 

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

 Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte.  

 Dítě.  

 Školy, zdravotnická zařízení a jiné orgány.  

 Fyzické a právnické osoby s tím, že každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní 
ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucí z rodičovské 
odpovědnosti. 

Podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Občan se osobně obrátí na Oddělení sociální péče MěÚ Kroměříž a pověření pracovníci mu 
poskytnou veškeré potřebné informace a odborné poradenství. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: 

Na základě osobního rozhovoru s občanem a popisu sociální situace se stanoví další postup. 

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. 

 Medková Blanka, 573 321 407, blanka.medkova@mesto-kromeriz.cz 

 Rygrová Pavla, 573 321 426, pavla.rygrova@mesto-kromeriz.cz 

 Vaculíková Ludmila, 573 321 418, ludmila.vaculikova@mesto-kromeriz.cz 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: 

Platný občanský průkaz 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

mailto:blanka.medkova@mesto-kromeriz.cz
mailto:pavla.rygrova@mesto-kromeriz.cz


Předem nejsou stanoveny formuláře, doklady a náležitosti. Postup upravují příslušné právní 
normy a vychází se vždy z konkrétních informací. 

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

Žádné 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Postup je v souladu s platnými právními předpisy. 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: 

Nejsou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení v platném znění.  

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány: 

Žádné 

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

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

Jaké jsou související předpisy: 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
Všechny uvedené právní předpisy jsou vždy v platném znění 

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: 

19.6.2014 

 


