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Informace pro rodiče 

Smyslem a cílem sociálně právní ochrany dětí je zajistit všem dětem ochranu a vhodné 
podmínky, aby mohly své dětství prožívat šťastně a spokojeně. Sociálně právní 
ochrana je poskytovaná bezplatně a nepřetržitě. 
 

- OSPOD řeší všechny oblasti života dítěte. 
- OSPOD je jedinou institucí, jejímž klientem je především dítě. Dítě má právo 

se obrátit na OSPOD samostatně i bez vědomí rodičů se žádostí o pomoc 
a má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které se ho týkají. 

- OSPOD spolupracuje s oběma rodiči. Je nestranný a vždy hledá blaho 
a prospěch pro dítě. Koordinuje také všechny odborníky, kteří se na přijímání 
opatření na ochranu dítěte podílejí. 

- OSPOD se řídí trvalým pobytem dítěte. Pro řešení problémů dětí s trvalým 
bydlištěm v jiné městské části je nutné se obracet na OSPOD příslušného 
úřadu. 

 
Každý rodič, dítě či kdokoliv jiný se může obrátit na OSPOD a žádat o jeho pomoc, 
pokud zjistí, že se v jeho okolí děje něco špatného. OSPOD má povinnost každé 
oznámení prověřit. Zaměstnanci OSPOD jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, 
která upozornila na protiprávní jednání a chování. 
 

Co sociální pracovnici a kurátoři pro mládež OSPOD řeší: 
- Rozpad vztahu partnerů - rozchod a rozvod rodičů, neshody rodičů, 

nedostatečnou péči rodičů, kontakt dítěte s druhým rodičem, výživné, výkon 
kolizního opatrovnictví, týrané a zneužívané děti, výkon soudem stanoveného 
dohledu, děti v dětských domovech, výchovných ústavech či jiných ústavních 
zařízeních 

- Problematické chování dětí - nerespektování rodičů, útěky z domova, 
agresivitu, neplnění povinné školní docházky, trestnou činnost dětí, 
přestupkové jednání, zneužívání návykových látek 

 

OSPOD a výkon kolizního opatrovnictví: 
Pokud dojde k rozpadu vztahu rodičů je nutné, aby se rodiče dohodli na porozvodové 
péči o dítě. Dohoda by měla určit způsob péče o dítě po rozchodu rodičů a stanovit 
výši výživného. Dítě může být svěřeno soudem do: 

- výlučné péče - osobní, každodenní péči o dítě zajišťuje jeden z rodičů, ovšem 
na výchově dítěte se mohou podílet oba rodiče. Rodič nesmí bránit druhému 
rodiči ve styku s dítětem. 

- střídavé péče - v péči o dítě se střídají oba rodiče v pravidelně se opakujících 
intervalech. Střídavá péče není vhodná pro všechny děti. 

- společná péče - oba rodiče vykonávají nadále osobní péči, výchovu a výživu 
o dítě. Společná péče není v praxi příliš častá. 

 
Je důležité vědět, že i po úpravě poměrů dětí zůstávají oba rodiče i nadále 
rovnocennými nositeli rodičovské odpovědnosti. 
Při vytváření dohody by rodiče měli především zohlednit zájem dítěte - jeho věk, školu, 
jaké má zájmy, schopnosti, nadání apod. a to tak, aby byl rozchodem rodičů 
co nejméně narušen dosavadní chod a řád v jeho životě. 
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Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče má právo stýkat se i s druhým rodičem. 
To znamená, že rodič vždy umožní setkání s druhým rodičem a dítě na setkání řádně 
připraví - psychicky i fyzicky. Pokud tomu tak není, může toto chování být důvodem 
pro nové rozhodnutí soudu a změnu výchovného prostředí dítěte. 
 
Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělovat vše podstatné týkající se dítěte a jeho zájmů 
a nadále mají oba rodiče rozhodovat v podstatných věcech týkajících se společného 
dítěte (např. změna bydliště, určení školy, lékařských zákrocích apod.) 
 
OSPOD nemůže rozhodovat za rodiče, nemůže suplovat citové a osobní vztahy mezi 
rodičem a dítětem. OSPOD nehledá viníka, nevychovává. Nesmí a nemůže řešit 
osobní konflikty rodičů. OSPOD ani soud žádným rozhodnutím neurovná osobní pocity 
a pohnutky rodičů. Domov a úroveň rodinných vztahů určují jedině členové rodiny. 
Rodiče by neměli nikdy zapomenout, že se rozcházejí jako partneři, ale nikoli 
jako rodiče! 
 
Pokud se rodiče nejsou schopni na péči o dítě mimosoudně dohodnout, nebo 
v případě, že se rozvádějí, je soudem ustanoven kolizní opatrovník, který zastupuje 
nezletilé dítě. Rodiče nemohou zastupovat své dítě v řízení, neboť by mohlo dojít 
ke střetu jejich zájmů a zájmů dítěte. Funkce kolizního opatrovníka je soudem 
zpravidla svěřována právě OSPOD. 
 
Úkoly kolizního opatrovníka jsou: 

- hájit zájem a blaho dítěte, a to bez ohledu na to, zda tyto zájmy vyhovují nebo 
nevyhovují oběma rodičů 

- uplatnit právo dítěte být slyšeno, právo na pomoc a informace - dítě má právo 
být vyslechnuto kolizním opatrovníkem nebo soudem 

- poskytnutí poradenství rodičům a pomoci rodičů dospět k dohodě  
- kolizní opatrovník vyhotoví pro soud zprávu jejíž podkladem je především 

rozhovor s rodiči, zjištění stanoviska dítěte, šetření v domácnosti. Opatrovník 
může jednat i se školským zařízením, dětským lékařem a další institucemi, které 
jsou pro rodinu důležité a rodina s nimi spolupracuje. Opatrovník vyjadřuje svoje 
stanovisko ohledně péče o dítě (stanovisko nemusí být shodné s názorem 
rodičů), výše výživného. Pokud je to nutné, může opatrovník navrhnout soudu 
provedení znaleckých posudků, které mohou pomoci soudu při následném 
rozhodování. 
Rodiče ani děti se nemusí rozhovoru s opatrovníkem, pracovníkem 
OSPOD bát, i když většinou probíhá bez přítomnosti rodičů. Opatrovník 
vždy hovoří s dítětem s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti, 
jedná se o přátelské povídání. Rodiče by měli však být ti, kteří dítěti 
v domácím prostředí sdělí informace o rodinné situaci. Pro dítě není 
vhodné, aby mu tyto informace sděloval kolizní opatrovník nebo jiná 
osoba. 

- Rodičům, kteří nemohou dotčené dítě zastupovat v soudním řízení nebo při 
právním jednání, pro které byl dítěti jmenován opatrovník, nenáleží z důvodu 
kolize zájmů nebo nebezpečí střetu zájmů s dítětem právo nahlížet do zvláštní 
spisové dokumentace. 
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S čím se pracovníci OSPOD nejčastěji setkávají 
 
Rodič mi zabraňuje ve styku s dítětem 
Rodiče mají možnost podat si předběžné opatření na příslušný soud dle trvalého 
bydliště. Je nutné vylíčit pravdivě všechny skutečnosti na základě kterých toto opatření 
chcete vydat. Na vydání rozhodnutí má soud 7 dnů. Po případném vydání 
předběžného opatření je obvykle zahájeno řízení ve věci samé u místně příslušného 
soudu. 
 
Mám podezření, že druhý rodič byl pod vlivem návykové látky ve chvíli, kdy mu 
mělo být dítě předáno 
V kompetencích OSPOD není testování na přítomnost návykových látek, proto není 
nutné OSPOD kontaktovat. Pokud máte podezření, že druhý rodič není ve stavu, kdy 
by mohl řádně pečovat o dítě, je nutné kontaktovat Policii ČR. Ta poté informuje 
OSPOD. 
 
Máte výhrady k druhému rodiči v následujících oblastech 
Správné oblékání dítěte, stravování, četnost přebalování, společné spaní v jedné 
posteli, kontakty nebo společná domácnost s novým partnerem, způsob trávení 
volného času, školní příprava, nevhodný domácí mazlíček, používání autosedačky 
apod. Rodiče OSPOD informují o těchto skutečnostech s žádostí o prošetření 
či domluvu druhému rodiči. V kompetencích OSPOD není tyto skutečnosti prověřovat. 
Řešení těchto situací je jen v rodičovských kompetencích a rodiče mají jednat 
v nejlepším zájmu dítěte. 
 
Rodič nehradí výživné 
Pokud není určena výše výživného, je nutné se obrátit na příslušný soud o stanovení 
této částky. Pokud rodič neplatí výživné, je nutné se obrátit na Policii ČR, protože 
se jedná o trestný čin. 
 
Kde mohu získat informace o dítěti 
Po rozpadu partnerství ani jeden z rodičů neztrácí rodičovskou odpovědnost 
a kompetence, a to ani v případě, že je dítě svěřeno rozsudkem do péče jednoho 
z rodičů. To znamená, že oba mají plné právo být informováni všemi institucemi, které 
se týkají dítěte, např. školské a zdravotnické zařízení. 


