
Dotaz ze dne 20. 12. 2012 – sociálně právní ochrana dětí 
Č.j. 1643/2012  
Dotaz na zdejší sociální odbor dle práva na svobodný přístup k informacím: 
1) Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, 
je považováno za změnu poměrů vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí. 
Kolik návrhů na změnu výchovného prostředí OSPOD na vašem sociálním odboru v 
roce 2012 podal, jestliže měl prokázáno opakované a bezdůvodné bránění 
oprávněnému rodiči ve styku s dítětem? 
2) Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může soud, neučinil-li tak orgán 
sociálně-právní ochrany dětí, učinit tato opatření: a) napomene vhodným způsobem 
nezletilého, jeho rodiče a osoby, kteří narušují jeho řádnou výchovu. 
Kolik takových opatření v roce 2012 OSPOD na vašem sociálním odboru učinil k 
osobě nezletilého 
a kolik k osobě rodiče? 
3) Jako vhodná prevence před psychickým týráním dítěte - syndromem zavrženého 
rodiče se osvědčila střídavá péče obou rodičů. Proto ji také zákon umožňuje. 
Kolik návrhů na střídavou péči OSPOD na vašem sociálním odboru podpořil při 
soudních jednáních v roce 2012 a kolik to bylo % ze všech opatrovnických kauz? 
 

 

Odpověď na dotaz ze dne 9. ledna 2013,  

č.j. MmP 1643/2013 

K dotazu č. 1- Kolik návrhů na změnu výchovného  prostředí podal OSPOD v roce 2012 v případě 
prokázaného opakovaného bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem? 

Tento údaj se samostatně statisticky nesleduje, obecně lze konstatovat, že v rámci poradenské činnosti 
vedeme dotčeného rodiče k vlastní iniciativě při podávání návrhů. 

K dotazu č. 2 – Kolik opatření učinil OSPOD v roce 2012 k osobě nezletilého a k osobě rodiče? 

V roce 2012 byla vydána rozhodnutí o výchovném opatření celkem ve 4 případech – 2x napomenutí 
dítěte, 1x napomenutí rodiče, 1x omezení dítěte. 

K dotazu č. 3 – Kolik návrhů na střídavou péči OSPOD v roce 2012 podpořil a kolik to bylo % ze všech 
opatrovnických kauz? 

Opět se jedná o nepovinný údaj, takže statisticky není sledován a vykazován. Z pomocných statistik, 
vedených pro vnitřní potřebu můžeme poskytnout kvalifikovaný odhad, kdy z celkového počtu 
opatrovnických jednání ve věci úpravy poměrů nezl. dětí, kterých bylo v roce 2012 celkem 417, bylo 
OSPOD podpořeno 29 návrhů na střídavou péči, tedy zhruba 7 %. Jedná se však o údaj pouze částečné 
výpovědní hodnoty, neboť některé zahájené kauzy nebyly doposud ukončeny. Rovněž nejsou zcela 
logicky brána v potaz veškerá opatrovnická jednání, ale pouze jednání ve věci úpravy výchovy a výživy. 


