
 
 

 

Nahlížení do spisové dokumentace 
 
§ 54 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci dětí  
 

a) uvedených v § 6, 
b) kterým byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem. 

 
 

§ 55 
(1) O dětech zařazených v evidenci podle § 54 vede obecní úřad obce s rozšířenou působností 

spisovou dokumentaci. 
(2) O dětech zařazených v evidenci podle § 54 písm. b) se vede zvláštní spisová dokumentace.  

(5) Kromě spisové dokumentace vede obecní úřad obce s rozšířenou působností i další písemnosti 
tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace. Tyto písemnosti se nevydávají žádnému 

orgánu, fyzické nebo právnické osobě. Lze je předložit jen soudu a státnímu zastupitelství v 
případě, že se údaje v nich obsažené týkají trestního stíhání. 

 
(6) Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti podle odstavce 1, nejde-li o část týkající se 

správního řízení, činit si z ní výpisy a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její 
části je oprávněn na základě odůvodněné písemné žádosti 
 
a) rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost , nebo jiná osoba odpovědná za výchovu 
dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci; 
b) dítě starší 15 let bez zastoupení rodičem nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, 
je-li to přiměřené jeho věku a rozumové vyspělosti. Bylo-li soudem rozhodnuto o utajení 
pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení, může osvojenec nahlédnout do spisové 
dokumentace až po nabytí plné svéprávnosti; 

c) osvojenec, a to pouze v případě spisové dokumentace týkající se osvojení; bylo-li soudem 
rozhodnuto o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení, umožní to obecní úřad obce s 

rozšířenou působností osvojenci až po nabytí plné svéprávnosti. 
 

Tyto osoby mají právo do spisu nahlížet, činit si z dokumentace výpisy a pořizovat za úhradu 
kopie spisové dokumentace nebo její části. Toto oprávnění se umožňuje na základě písemné  
žádosti (Formulář F48/2014 Žádost o nahlížení do spisové dokumentace nezletilého dítěte) 

Níže si ji můžete vytisknout a vyplnit. 

 

 

 

 

12a     Orgán   sociálně-právní   ochrany   uplatňuje   systém   zpracování, vedení,  evidence a 
archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému 
sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách. 

12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 



Úřad městské části Praha 3 do 15 dnů ode dne, kdy rodič nebo osoba odpovědná za výchovu  
dítěte požádali o nahlédnutí do uvedené spisové dokumentace dle § 54 písm.a) 

• sdělí, že se rodiči nebo osobě odpovědné za výchovu dítěte umožní nahlédnout do spisové 

dokumentace, a určí termín k nahlédnutí, v tomto případě se nevydává Rozhodnutí, nebo 
• rozhodne o odmítnutí písemné žádosti, pokud by to bylo v rozporu se zájmem dítěte  

nebo pokud lze ze spisové dokumentace zjistit, která fyzická osoba upozornila na 
skutečnosti uvedené v §7 ZSPOD. 

 
 
 
V případě žádosti o nahlédnutí do zvláštní spisové dokumentace vedené dle § 54 odst. b), kterým 
byl obecní úřad s rozšířenou působností  
ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem, 
OSPOD sdělí dopisem, že zákon nahlédnutí do zvláštní spisové dokumentace neumožňuje.  

Rodiče, kteří nemohou dotčené dítě zastupovat v soudním řízení nebo při právním jednání, pro 
které byl dítěti jmenován opatrovník, jsou z důvodu kolize zájmů nebo nebezpečí střetu zájmů s 

dítětem vyloučeni z nahlížení do zvláštní spisové dokumentace podle § 55 odst. 2 zákona o SPOD, 
s odkazem na § 892 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb.. „ Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo 
dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje 
soud dítěti opatrovníka.“ 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 



Formulář   F48/2014 Žádost o   nahlédnutí do spisové dokumentace 
nezletilého dítěte dle §55, odst.1 ZSPOD 

 

 
Žádost o nahlédnutí do spisové dokumentace dle  § 55, odst. 6  
zákona 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
nezletilého dítěte vedeného dle § 54  písm. a)  

 
 

Vyplňujte prosím na počítači, resp. hůlkovým písmem! 

Žadatel: 

Jméno a příjmení: 

 

Korespondenční adresa 
žadatele: 

 

Důvod : <Krátce popište důvody a oprávněnost pro nahlédnutí> 

Kterého případu se týká: <Napište jméno nezl. dítěte/dětí, nebo číslo spisové dokumentace, 
znáte-li jej.> 

  

Žádost přijal : 

Podatelna ÚMČ Praha 

Vedoucí OSPOD 

Tajemník úřadu 

Jiná oprávněná osoba 

Datum: 

 


