
 
 

 

V případě, že potřebujete poradenství ve věci úpravy poměrů před a po 

rozvodu manželství, zvýšení či snížení výživného, úpravy styku s dítětem, určení  

otcovství k dítěti, máte podezření, že ve Vašem okolí dochází k zanedbávání 

dítěte, máte podezření na násilí v rodině, dítě má výchovné problémy, chcete si  

podat žádost o zařazení do evidence náhradní rodinné péče apod., obraťte se 

prosím na sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí – viz níže 

kontakty OSPOD, s žádostí o poskytnutí poradenství jak v zájmu nezletilých dětí  

postupovat. 

 

Kontakty na sociální pracovníky OSPOD Praha 3 
naleznete zde: 

 
http://www.praha3.cz/urad/organizacni-struktura/odbor-socialnich-veci/oddeleni-socialne- 

pravni-ochrany-deti 

 
 

Příklad životních událostí řešených na OSPOD 

1. Rozcházím se s partnerem - rodičem svého dítěte, druhý rodič mi 
neumožňuje styk s dítětem, chci si požádat o zvýšení – snížení výživného 

 
 

Odkaz na vzory podání návrhů: 
 

http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html 
http://www.rodinausoudu.cz/navrh-na-upravu-styku-s-nezletilym-ditetem-vzor 

 

Odkaz na mediační službu: 
 
 

http://www.komorazapsanychmediatoru.cz/homepage/kraj/praha 

http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/problemy-v- 

rodine/rodinna-terapie/co-je-rodinna-terapie-a-rodinne-poradenstvi.shtml

Orgán sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3 
(OSPOD) 

Užitečné informace pro rodiče 



 

Odkaz na odborná zařízení: 
 

 

http://www.csspraha.cz/24833-pracoviste-taboritska 

http://www.rodinnaterapie.cz/kontakt/ 

http://www.dumtriprani.cz/ 

http://www.cestounecestou.org/kdo-jsme/ 
 
 

 

Odkaz na odborná zařízení zprostředkující asistovaná setkávání  
rodičů s dětmi: 

http://www.prodialogforum.cz/ 

http://www.areafausta.cz/ 

 

2. „Jsem samoživitel (ka), rád (a) bych dětem umožnil(a) zapojení do 
volnočasových aktivit, ale nemám finanční prostředky na úhradu kroužků pro 
děti.“ 

 
Zkontaktujte se se sociálními pracovnicemi OSPOD , které Vám poskytnou 
poradenství a mohou zprostředkovat bezplatné volnočasové aktivity pro děti,  
které poskytují pro klienty OSPOD Praha 3 rodinná centra – Paleček a Nová 
Trojka. 

 

3. „ Pečuji sám(a) o nezletilé děti, mám výpověď z nájmu bytu, odpojený plyn 
a elektřinu, dostal(a) jsem do finanční tísně, nemám na zaplacení obědů ve  
škole pro děti…… “ 

 
Zkontaktujte se sociálními pracovnicemi OSPOD, které Vám poskytnou 
poradenství, zprostředkují pomoc neziskové organizace, která Vám ve Vaší 
situaci může pomoci, předají kontakty na azylové domy atd. 

 

4. V našem domě se ozývá často křik a pláč malého dítěte, slyšíme křik rodičů 
na dítě, někdy i rány… 

 
Potom máte ohlašovací povinnost ze zákona (§ 7, odst. 2 zákona 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí) a je nutné, aby jste celou věc ohlásil (a) Policii 
ČR, resp. OSPOD ÚMČ Praha 3. 



(§ 7, odst. 2 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) 
(2) 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, nebo na skutečnosti uvedené v § 6 písm. b) až h); 

 
§ 6, písm b) až h) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) 
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, 
a) jejichž rodiče 
1. zemřeli, 
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo 
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 
b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud 
tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 
c) 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; 
d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; 
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich 
lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání 
takového činu; 
f) 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; 
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými 
za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 
h) 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 tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že 
nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého 
vývoje dětí. 



5. „Mám výchovné problémy s dítětem.“ 
V případě, že pozorujete výchovné problémy u svého dítěte, které za pomoci  
své rodiny již nezvládáte, dítě se dopouští záškoláctví, zdržuje se mimo domov, 
máte podezření, že zneužívá návykové látky, odcizuje Vám finanční částky nebo 
věci, dopouští se jiné protiprávní činnosti, nastal čas oslovit kurátora pro 
mládež oddělení sociálně právní ochrany dětí s žádostí o pomoc v zájmu 
zajištění příznivého vývoje Vašeho dítěte. 

 

Kontakty na kurátory pro mládež OSPOD Praha 3 : 
Mgr. Renata Grofová – tel.: 222 116 526 

email: grofova.renata@praha3.cz 
 Mgr. Jaromír Pléha – tel.: 222 116 445 

email: pleha.jaromir@praha3.cz 
Mgr. Romana Jochcová – tel.: 222 116 441 

email: jochcova.romana@praha3.cz 

 

Odkazy na odborná pracoviště: 

http://www.ppp3a9.cz/ 
http://www.dumtriprani.cz/centrum-rodinne-terapie-horizont 

http://www.dumtriprani.cz/centrum-pro-deti-mezipatro 
http://www.klicov.cz/stredisko-vychovne-pece-klicov/ 

http://www.nmskb.cz/oddeleni/detox/ 
http://katalog.pravonadetstvi.cz/problem/poruchy-chovani-u-deti-a-mladistvych/ 

 

6. „Mám zájem o osvojení“ 
7. „Mám zájem o svěření dítěte do pěstounské péče“ 
8. „Mám zájem se stát pěstounem na přechodnou dobu“ 

 

V případě, že máte zájem o některou ze dvou forem náhradní rodinné péče, 
resp. osvojení, můžete kontaktovat sociální pracovnice OSPOD ÚMČ Praha 3, 
které Vám poskytnou základní informace a budou Vám předány formuláře pro 
zařazení do evidence žadatelů. 



Kontakty na sociální pracovnice náhradní rodinné 
péče OSPOD ÚMČ Praha 3 

Mgr. Lada Vaculíková – tel.: 222 116 547 
e-mail: vaculikova.lada@praha3.cz 

Bc. Daniel Tymonek – tel.: 222 116 459 

e-mail: tymonek.daniel@praha3.cz 

Mgr. Kristýna Jašková – tel.: 222 116 440 
e-mail: jaskova.kristyna@praha3.cz 

 
 
 

Bližší informace k pěstounské péči na přechodnou dobu 
 

http://www.hledamerodice.cz/pestounska-pece-na-prechodnou-dobu-pppd-s-20.html 
 

 

Odkazy NA TÉMATA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE 
 
 

 

http://www.nahradnirodina.cz/publikace_a_texty_strediska_nrp 
http://www.natama.cz/cs/ 

http://www.dobrarodina.cz/ 
http://www.rozumacit.cz/ 

http://www.letnidum.cz/letni-dum 
http://www.pestouni.cz/ 


