
V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, Městský úřad v Sezimově Ústí plní úkoly orgánu veřejné správy 
v přenesené působnosti pro poskytování sociálně-právní ochrany dětí.  
 
Sociálně-právní ochranou 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, 

 zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo 
dočasně vychováváno ve vlastní rodině. 
 

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. 
 
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti:    

 jejichž rodiče  
o zemřeli, 
o neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo 
o nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 

 které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato 
osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 

 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, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské 
soužití; 

 které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických 
osob odpovědných za výchovu dítěte; 

 na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou 
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 

 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; 

 které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za 
výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 

 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 výše uvedené skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že 
nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje 
dětí: 

 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. 



 Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do 
krajského úřadu, zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti platí i pro pověřené osoby a jiné 
fyzické osoby, které se při spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany a zařízeními 
sociálně-právní ochrany seznámily s údaji, o nichž jsou zaměstnanci orgánu sociálně-
právní ochrany povinni zachovávat mlčenlivost. 

 Dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv. 

 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. 

 Dítě obdrží od orgánu sociálně-právní ochrany informace o všech závažných věcech 
jeho osoby se týkajících. O dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno informaci 
přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. 

 Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv 
a povinností požádat o pomoc. 

 Nastane-li situace, která ohrožuje řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte, kterou 
rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nemohou nebo nejsou schopni 
sami řešit, je nezbytné přijmout na ochranu dítěte a k poskytnutí pomoci rodičům 
nebo jiným osobám odpovědným za výchovu potřebné opatření sociálně-právní 
ochrany. 

 Opatření sociálně-právní ochrany musí být zvolena tak, aby na sebe navazovala a 
vzájemně se ovlivňovala. Při výkonu a realizaci opatření mají přednost ta, která 
zabezpečí řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte v jeho rodinném prostředí a není-li 
to možné v náhradním rodinném prostředí. 

 Orgány sociálně-právní ochrany jsou povinny se řídit při výkonu sociálně-právní 
ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany. 

  

Spolupracující subjekty: 

 Na principu dobrovolnosti se mohou na výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
zákonem vymezených činností podílet i fyzické nebo právnické osoby, které však   

 k takovému působení musí mít pověření. Určité činnosti představující zásadní zásah 
 do postavení dítěte nebo osob za ně odpovědných jsou však vyhrazené státním 
 orgánům nebo orgánům veřejné správy v přenesené působnosti. 

 Organizace pro děti a mládež, školy a školská zařízení, lékaři a zdravotnická zařízení, 
soudy, policie, státní zastupitelství, dětské domovy a střediska výchovné péče,  

 probační a mediační služba. 
 

V souladu s vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, má Městský úřad v Sezimově Ústí 
vypracovány standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou v písemné podobě 
k nahlédnutí na oddělení sociálních služeb, v kanc. č. 114.  

 

 

 



 

 

Důležité odkazy: 
Komunitní centrum pro děti a mládež - primární prevence 
CHeiron T 
Děkanská 302 
390 01 Tábor 
tel.: 381 257 624 
 
Centrum na podporu cizinců – Jihočeský kraj 
Kněžkodvorská 2296 
370 04 České Budějovice 
tel.: 387 202 508 
  
Kontaktní centrum Auritus 
Farní charita 
Klokotská 114 
390 01 Tábor 
Tel.: 381 255 999 
  
Poradna drogových závislostí 
Čechova 52 
370 01 České Budějovice  
Tel.: 721 311 407 
  
Streetwork Prevent - terénní práce 
Lannova 63 
370 01 České Budějovice 
Tel.: 723 527 512 
  
Anonymní alkoholici a narkomani 
bezplatná linka: 773 138 303  
 


