
Sociálně-právní ochrana dětí 

- Je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva 

dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů 

a práv dítěte, dále zahrnuje i působení směřující k obnovení 

narušených funkcí rodiny 

 

Sociálně-právní ochrana se vztahuje v ČR především na děti v následujících 

případech: 

 Rodiče dětí zemřeli 

 Rodiče nevykonávají nebo zneužívají svá rodičovská práva 

 Děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodičům 

 Děti výrazně zanedbávají školní docházku 

 Děti nemají dostatečný zdroj obživy 

 Děti, které požívají alkohol nebo návykové látky 

 Děti se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů 

 Děti, na kterých byl spáchán trestní čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich 

lidskou důstojnost 

 Děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu 

dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti 

 Děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými 

za výchovu dítěte 

 Děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů 

 

 

Sociálně-právní ochrana dětí je upravena zejména zákonem č. 359/1999 Sb.,o 

sociálně-právní ochraně dětí a vykonává: 

 Kolizního opatrovníka v opatrovnických řízeních - úpravy poměrů k nezl. dětem, 

schválení právního jednání za nezl. děti 

 Sanaci rodiny 

 Náhradní rodinnou péči – pěstounská péče, osvojení 

 Kurátora pro děti a mládež 

 Poradenskou činnost 

 



 

 

Kontakty: 

ÚMČ Praha 19                                   

OSPOD 

Detašované pracoviště 

Železnobrodská 764 

Praha 19 – Kbely 

Fax: 286 010 155 

http://www.praha19.cz/documents/osocveci.html 

 

Vedoucí odboru:  

Jaroslava Kučerová 

Tel.: 286 010 140 

E-mail: Kucerova.Jaroslava@kbely.mepnet.cz 

 

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor, náhradní rodinná 

péče:  

Mgr. Michaela Brázdilová 

Tel.: 286 010 152 

Mobilní tel.: 734 752 491 

E-mail: Brazdilova.Michaela@kbely.mepnet.cz 

 

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor:  

Bc. Zuzana Klementová, DiS. 

Tel.: 286 010 154 

Mobilní tel.: 734 681 680 

E-mail: Klementova.Zuzana@kbely.mepnet.cz 

 

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor:  

Mgr. Pavlína Procházková 

Tel.: 286 010 147 

Mobilní tel.: 734 681 685 

E-mail: Prochazkova.Pavlina@kbely.mepnet.cz 

mailto:Brazdilova.Michaela@kbely.mepnet.cz

