1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace
Sociálně právní ochrana dětí
4. Základní informace k životní situaci
Sociálně právní ochranou dětí se dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí rozumí zejména:
a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale
nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině
Sociálně právní ochrana je zaměřena zejména na děti:
a) jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.
b) na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají školní docházku, požívají
alkoholické nápoje, živí se prostitucí, spáchaly přestupek nebo trestný čin apod.),
d) které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za
jejich výchovu,
e) na kterých byl spáchán trestný čin,
f) které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči
nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců,
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za
jejich výchovu,
h) které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů, příp. jiných osob odpovědných
za jejich výchovu
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezletilého dítěte
- nezletilé dítě
- školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány
- každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na porušení
povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Návrhy, podněty, poradenská činnost, výchovná opatření, opatření k ochraně dítěte,
správní řízení, podněty k soudu, výchovné zprávy k soudu ve věci výkonu rodičovské
zodpovědnosti, zajištění neodkladné pomoci dětem, provádění šetření, vyhodnocování
situace dítěte, napomenutí, dohled, uložení povinnosti využít odborné poradenské
zařízen.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Zkontaktováním kurátora pro mládež, osobní návštěva, telefonicky, písemně, emailem
8. Na které instituci životní situaci řešit
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví. V úřední dny pondělí a středa 8 – 17 hod, v ostatní dny na základě
předchozí domluvy.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti, dále dle individuální situace.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nepoužívají se
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Sociálně právní ochrana dětí je poskytována bezplatně
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Krizové situace se řeší bezodkladně.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Rodiče a děti, další osoby a instituce podle konkrétní situace (zařízení s výkonem
sociálně právní ochrany dětí, školy, zdravotnická zařízení, soud, školská a jiná obdobná
zařízení, poradny…)
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Spolupráce s kurátorem pro mládež, dle životní situace
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze využít elektronickou službu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších
předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů
- sdělení č. 104/1991 Sb. – Úmluva o právech dítěte
- zákon č.89/2012 Sb. Občanský zákoník
- zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád ve znějí pozdějších předpisů
- zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních
- zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže
- zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péče ve školských zařízeních a
o změně dalších zákonů
- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
- zákon 128/2000 Sb. o obcích
- zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Rodiče a osoby odpovědné za výchovu dětí jsou povinni spolupracovat s orgánem
sociálně právní ochrany dětí, dostavovat se k jednání, předložit listiny a další doklady a
poskytnout nezbytné informace, je-li jich třeba pro výkon sociálně právní ochrany,

umožnit návštěvu zaměstnance orgánu sociálně právní ochrany dětí v obydlí, případně
v jiném prostředí, kde dítě žije. Za neplnění povinnosti může být uložena pokuta do
20.000,- Kč
21. Nejčastější dotazy
Kde získám kontakt, informaci, radu, na jaké instituce se mohu obrátit, co tam mohu řešit,
jak mám postupovat, co vykonává sociální pracovník sociálně právní ochrany dětí
- sociální pracovník vykonává sociálně právní ochranu dětí dle zákona
č. 359/1999 Sb., vede jejich evidenci, spisy.
- poskytuje poradenství a pomoc občanům, zejména dětem, kteří žijí v mimořádně
obtížných poměrech
- vykonává funkci opatrovníka a poručníka dětí
- podává soudu výchovné zprávy ve věci výkonu rodičovské zodpovědnosti, podává
podněty a návrhy k zahájení řízení
- rozhoduje v 1. stupni o výchovných opatřeních, ruší je
- rozhoduje v 1. stupni o uložení povinnosti rodičům a jiným osobám odpovědným
za výchovu dítěte využít odbornou poradenskou pomoc, ruší tuto povinnost
- poskytuje pomoc dětem v naléhavých případech, podává návrh na předběžné
opatření
- provádí šetření v rodinách
- vykonává funkci kurátora
- uděluje souhlas s pobytem dítěte mimo zařízení
- účastní se trestního řízení proti mladistvým a dětem mladším 15 let
22. Další informace
Při řešení otázek dětí ve vztahu k cizině je zřízen Úřad pro mezinárodně právní ochranu
dětí v Brně, Šilingrovo náměstí ¾, 602 00 Brno, tel. 542 215 522. Je úřadem s celostátní
působností, zajišťuje zejména pomoc při vymáhání výživného ze zahraničí a do
zahraničí, řeší problematiku případu mezinárodních únosů dětí, zajištění práva styku,
mezinárodní osvojení
Náhradní rodinnou péči – osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou
dobu, poručnická péče – zajišťuje Magistrát města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, tel.
542 173 731
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Kontakty, odkazy, informace
Azylové ubytování pro matky s dětmi
Azylové domy pro matky s dětmi slouží především ženám s dětmi a ženám ohroženým
domácím násilím bez věkového omezení. Jedná se o zařízení s celoročním provozem a
úhrada za poskytované služby zahrnuje pouze základní režijní náklady.
Zpravidla poskytují:
- Ubytování
- Nezbytnou materiální pomoc
- Doprovod na úřady, podpora samostatnosti a sebevědomí
Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Staňkova 47, www.brno.caritas.cz, tel.:
541 240 089, 541 240 087-8

Magdalenium-pomoc obětem domácího násilí, www.magdalenium.cz, nonstop tel.: 776
718 459
Na počátku – pomoc těhotným ženám v krizi, Soběšická 60, Brno, www.napocatku.cz,
nonstop tel.: 548 221 405
Domov pro matky s dětmi Zvonek, T. Novákové 62a, Brno, www.css.brno.cz, tel.:549
273 559
Domov pro matky s dětmi Společná cesta, Heyrovského 11, Brno-Bystrc,
www.csss.brno.cz, tel.: 546 210 763
Ubytovna pro přechodný pobyt, Koniklecova 5, Brno, tel.: 547210 786
Armáda spásy- Azylový dům pro rodiny s dětmi, Staňkova 4, Brno,
www.armadaspasy.cz, tel.: 543 212 530
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 6, 636 00 Brno, tel.
541 421 911, www.css.brno.cz
Zabezpečuje rozvoj služeb sociální péče, sociální prevence, odborného sociálního
poradenství a provozu zařízení :
denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro matky
s dětmi, dům sociální prevence, azylový dům Křenová, noclehárna Vídeňská, středisko
osobní hygieny, krizové centrum pro děti a dospívající, manželské a rodinné poradny,
zařízení pro výkon pěstounské péče
Manželské a rodinné poradny – poradenství, životní traumata, manželské a
partnerské krize, problematika vztahů, terapie individuální, párové, rodinná,
rozvodová problematika
Buzkova 43, Brno-Židenice, tel. 548 538 338
Táborská 198, Brno-Židenice, tel. 548 538 497
Bratislavská 2, Brno-Zábrdovice, tel. 548 426 611
Starobrněnská 7, Brno, tel. 542 214 547
Střediska výchovné péče – preventivní zařízení nabízející komplexní pomoc dětem
a rodičům potýkajících se s celou řadou problémů s ambulantními, celodenními a
internátními programy
Středisko výchovné péče, Veslařská 252, Brno, tel. 543 216 685, 722 952 499
Středisko výchovné péče HELP ME, Bořetická 2, Brno tel. 544 216 178
Středisko výchovné péče Kamenomlýnská 2, Brno, tel. 549 240 166
Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé, pobytové a ambulantní
sociální služby, Celní 3, Brno tel. 543 217 259
Další potřebné kontakty: zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, krizová
pomoc pro děti, dospívající, rodinu, osoby ohrožené domácím násilím
Zažíváte násilí od blízkých, bojíte se doma, bije Vás partner, máte probléme
s rodinou? Potřebujete pomoci? Ozvěte se! Poraďte se! Přijďte!

Policie České republiky – tísňová linka 158
Skupina domácího násilí Policie ČR, 611 38 Brno, Cejl 4/6 tel. 724 273 015
Obvodní oddělení Policie ČR Brno-Komárov, tel. 974 621 111, Zvonařka 18, 617 00
Brno Brno-Komárov, tísňová linka 158
Městská Policie Brno – Revír Brno Jih, tel. 545 214 176
Dornych 59/114, Brno-Komárov, tísňová linka 156
Spondea, krizové cetrum pro děti, dospívající a rodinu, Sýpka 25, Brno – tel.
608 118 088, 541 235 511, krizová pomoc rodinám s dětmi, www.spondea.cz
Spondea, intervenční centrum, domácí násilí, tel. 739 078 078, 544 501 121, www.icbrno.cz
Spondea, programy pro osoby nezvládající agresi ve vztazích tel. 725 005 367,
www.nasilivrodině.cz
Chovánek-dětské centrum rodinného typu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, Vejrostova 136/8, tel. 543 210 409
Klokánek-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Michalova 4, 628 00 Brno, tel.
544 212 790, 724 567 507, krizový telefon 608 658 020
Krizové centrum pro děti a dospívající, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
Hapalova 4, Brno 541 229 298, 723 006 004
Persefona, psychologická pomoc, krizová intervence, tel.:545 245 996,
737 834 345
Bílý kruh bezpečí, psychologické a právní poradenství obětem trestných činů, Slovinská
41, Brno tel. 541 218 122
Krizové centrum při Fakultní nemocnici v Bohunicích tel. 532 232 078 nonstop (
poskytne psychologickou a psychiatrickou pomoc, lékařské ošetření v návaznosti na
pomoc osobám ohroženým domácím násilím v krizových situacích)
PORADNA SOCIO - INFO - CENTRUM

Osobní poradenství
Koliště 19, Brno 601 67
Poradna po telefonu
542 173 820 a 542 173 830
Internetová poradna socioinfocentrum@brno.cz
Služby jsou posk ytovány bezplatně a anonymně.
pondělí a středa od 8.00 do 17.00
úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00
pátek od 8.00 do 13.00
Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou nezvládne sám a potřebuje podporu a radu
při jejím řešení.

Právě takovým místem, kam se obrátit o pomoc, je Socio-info centrum.
– sociální poradenství
– pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace
– poskytnutí rady, jak je možné tuto situaci vyřešit
– návod při podání žádostí o různé druhy sociálních dávek
– komplexní informace o nabídce sociálních služeb
– zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních
tíživých situacích

Státní sociální podpora, Polní 1011/34, Brno, tel.. 950 104 5856
Zprostředkování zaměstnání-Úřad práce, Polní 1011/37, Brno, tel. 950 104 111
Sociální služby, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením,
hmotná nouze, Mojmírovo náměstí 67/10, Brno-Královo Pole, tel. 950 104 440
Městský soud v Brně, Polní 39, 608 01 Brno, tel. 546 511 111
Městské státní zastupitelství, Polní 41, 639 00 Brno, tel. 546 551 061
Probační a mediační služba, Moravské náměstí 2, Brno,
tel.546 592 212, integrace pachatele, ochrana společnosti, justice a děti, činnost je
bezplatná, www.pmscr.cz
Práh, občanské sdružení, Tuřanská 12, Brno - pomoc a podpora lidem z Brna a okolí
s psychotickým onemocněním, tel.: 539 051 107, 734 850 544, www.prah-brno.cz
Právní občanská poradna DIALOG, o.s., tel. 541 552 411, www.poradnadialog.cz,
Nerudova 7, 602 00 Brno – je určena všem, kteří se ocitají v sociální tísni a neví jak dále
v obtížných situacích jako
problémy v zaměstnání, nájemní vztahy a bydlení, náhrada škody, hrozící dluhy
Občanská poradna Anenská 10, 602 00 Brno tel. 545 241 828,
www.poradnabrno.eu, dluhová problematika, sociální zabezpečení, majetkoprávní
vztahy, bydlení, lidská práva, pracovní právo a další oblasti
Poradna Justýna – poradna pro oběti trestných činů – tel. 773 177 104,
Malinovského nám. 4, 602 00 Brno www.in-ius.cz

Pedagogicko-psychologická poradna
Nabídka služeb v oblasti psychologie a speciální pedagogiky pro děti a studenty.
http://www.pppbrno-venkov.cz
Adresa: Hybešova 253/15, 602 00 Brno-Staré Brno
Telefon: +420 543 426 080
Mobil: +420 775 918 817
E-mail: pedpsych@volny.cz
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
Sládkova 45, 613 00 Brno
tel.: 548 526 802, 723 252 765

www.poradenskecentrum.cz
e-mail: sladkova@pppbrno.cz
Pedagogicko-psychologická poradna pro Brno-město
Zachova 1
602 00 Brno-střed, Brno
543 245 914
543 245 915
Sládkova 45
613 00 Brno-sever, Brno
548 526 802
Kohoutova 4
613 00 Brno-sever, Brno
545 223 379
Školský komplex na Mendlově náměstí, PPporadna
Sídlo: Mendlovo nám. 3/4, 603 00 Brno
Telefon: 541 216 135
Mobilní telefon: 775 211 793
E-mail: ppp@skolskykomplex.cz

Další odkazy na informace, rady:
www.familypoint.cz
www.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
www.spondea.cz
www.krizovecentrum.cz
www.cdozs.cz
www.linkabezpeci.cz
www.modralinka.cz
www.chovanek.cz
www.manzelskaporadna-brno.cz
www.persefona.cz
www.triada-centrum.cz
www.pmscr.cz
www.css.brno.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Viz 23
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Ořešín
26. Kontaktní osoba
Božena Trnková
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno
Tel. 541421723, e-mail: trnkova@reckovice.brno.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 12. 2014
28. Popis byl naposledy aktualizován
5. 12. 2016
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno

