Městský úřad Stříbro
Sociální odbor – orgán sociálně právní ochrany dětí
Opatrovnictví ve věcech nezletilých dětí
 péče o nezletilé
 výživné
 styky
 právní jednání
 určení otcovství, popření otcovství
 ohrožené nezletilé dítě
 dítě zanedbávané, týrané či zneužívané
01. Identifikační číslo
02. Kód
03. pojmenování životní situace

Opatrovnictví ve věcí péče o nezletilé.
Řešení právního postavení dítěte při rozpadu soužití rodičů.
04. Základní informace
Úprava rodičovské odpovědnosti o dítě před rozvodem i po rozvodu rodičů, dítěti
narozenému mimo manželství, zvýšení výživného, úprava styku dítěte s rodičem.
V případě, že soužití rodičů nezletilých dětí neplní svoje funkce, mohou se rodiče obrátit na
MÚ Stříbro, sociální odbor o sepsání návrhu na úpravu rodičovské odpovědnosti k dítěti.
Občan si může sepsat k soudu návrh sám, ale návrh musí splňovat určité náležitosti. Rovněž
advokátní kanceláře sepisují uvedené návrhy, ale zde se platí poplatek. Návrhy sepisují
i u okresního soudu.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i bez vědomí rodičů a další
osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se
ochranou dítěte.
06. Podmínky a postup řešení
Orgán sociálně právní ochrany dětí nabízí klientům poradenskou činnost, pomoc při sanaci
rodiny nebo využití opatření na ochranu dětí.
Základem je podání návrhu k soudu, v případě, že rodiče jsou manželé, mohou se rozvést až
poté, kdy je provedena úprava rodičovské odpovědnosti.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řešení situace je zahájeno oznámením rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu
dítěte, dítěte samotného, státní a nestátní instituce, jiné fyzické nebo právnické osoby.
Kontaktem s pracovníkem sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu ve Stříbře, sociální
odbor a podáním návrhu k soudu.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Stříbro, sociální odbor - pro občany s trvalým bydlištěm ve správním obvodu
Městského úřadu Stříbro jako obce s obecním úřadem s rozšířenou působností.
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Stříbro, sociální odbor, Masarykovo náměstí 63, I. patro
Úřední hodiny: pondělí a středa – 7:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin
Dagmar Smrčková, tel. 374 801 179, e-mail: smrckova@mustribro.cz
Jitka Charvátová, 374 801 176, e-mail: charvatova@mustribro.cz
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10. Jaké doklady je nutné mít u sebe
 platný občanský průkaz
 rodný list dítěte
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou potřebné žádné formuláře.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí nepodléhá žádným poplatkům, poradenství
a další činnost je poskytována zdarma.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty nejsou jednoznačně vymezeny.
Návrh občana můžeme osobně doručit k soudu, lhůty okresního soudu nemůžeme nijak
ovlivnit.
14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace
 druhý rodič dítěte
 popřípadě další osoby, pokud budou účastníky řízení o úpravu rodičovské odpovědnosti
k nezletilým dětem
 nezletilé dítě, které může sdělit svůj názor na uvedenou věc
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli považovány
Spolupráce s pracovníky sociálně právní ochrany dětí
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nedoporučujeme využívat tento telekomunikační kanál z důvodů ochrany osobních údajů,
pouze pro první kontakt se sociálním pracovníkem.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
18. Jaké jsou související předpisy
 Ústava ČR
 Listina základních práv a svobod
 Úmluva o právech dítěte
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky lze podat proti rozhodnutí soudu, dle poučení, které je součástí
písemného vyhotovení rozsudku.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, stanoví oprávnění orgánu sociálně
právní ochrany dětí uložit pokutu za porušení určitých ustanovení zákona (správní delikty).
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21. Nejčastější dotazy
 týkají se výše výživného, jakým způsobem výživné vymáhat
 styky dítěte s druhým rodičem
22. Další informace
Doporučujeme konzultovat s pracovnicí sociálně právní ochrany dětí
23. Informace o popisovaném postupu
Je možné získat také z jiných zdrojů např.
www.mpsv.cz
www.rodina.cz/snrp
www.umpod.cz
www.linkabezpeci.cz
www.drogovaporadna.cz
www.kcentrum.cz
www.bkb.cz
www.donalinka.cz
24. Související životní situace a návody jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Sociální odbor Městského úřadu ve Stříbře
26. Kontaktní osoba
Smrčková Dagmar, telefon 374 801 179, e-mail: smrckova@mustribro.cz
Charvátová Jitka, telefon 374 801 176, e-mail: charvatova@mustribro.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20.05.2014
28. Popis byl naposledy aktualizován
13.04.2016
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
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