
Vážení rodiče, 

poslední dobou řešíme v naší škole ve zvýšené míře závažné výchovné problémy (užívání 

návykových látek, alkoholu, šikanu, záškoláctví, krádeže,...). Vězte, že je naší povinností 

podle § 7 zákona č. 359/1999 Sb. oznámit tyto skutečnosti sociálně-správnímu odboru 

Městského úřadu v Trutnově. Děkujeme za pochopení. Z citované právní normy vybíráme:  

 

 

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 
 

§ 10 
 

(1) Obecní úřad je povinen  

a) vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1,  

b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,  

c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,  

d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,  

e) sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění8) zamezováno v přístupu dětí do 

prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, 

f) poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování 

nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů,9) 

g) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, 

že jde o děti uvedené v § 6 odst. 1. 

 

(2) Obec v samostatné působnosti a kraj v samostatné působnosti vytvářejí předpoklady pro 

kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí. 

 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen  

a) sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku,  

b) činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti.  

 

(4) Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, popřípadě 

další zařízení určená pro děti jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 odst. 1, a to bez 

zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví. Zřizovatel zařízení uvedeného 

v § 39 písm. c) má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez 

zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu 

má dítě trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, v jejímž správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato. Při 

plnění povinností podle věty první a druhé se nelze dovolávat povinnosti zachovat 

mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu9a). 

 

(5) Zdravotnické zařízení je povinno při ošetřování úrazu dítěte v případě podezření z týrání 

dítěte, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o ně zajistit zaznamenání úrazu. Záznam o 

vzniku úrazu (dále jen "záznam") je povinna provést osoba doprovázející dítě, nebo dítě 

samo, dostavilo-li se k ošetření úrazu bez doprovodu jiné osoby, a je-li to možné s ohledem na 

jeho věk a rozumovou vyspělost. V záznamu je osoba doprovázející dítě povinna uvést, jak k 

úrazu došlo; stejnou povinnost má i dítě, pokud záznam vyplňuje toto dítě. Jestliže 

zdravotnické zařízení zjistí, že charakter zranění neodpovídá popisu úrazu uvedeného 

doprovázející osobou, popřípadě dítětem, tuto skutečnost v záznamu uvede. V případě, že 

doprovázející osoba, popřípadě dítě, odmítne záznam provést, vyznačí zdravotnické zařízení 



tuto skutečnost v záznamu. 

 

(6) Záznam je povinno zdravotnické zařízení zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

 

(7) Splněním povinností podle odstavců 5 a 6 není dotčena oznamovací povinnost 

zdravotnického zařízení podle zvláštních právních předpisů. Při plnění povinností podle 

odstavců 5 a 6 platí odstavec 4 věta poslední obdobně. 

 

 

 

 

 

 

§ 6 

 

(1) Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, 

a) jejichž rodiče  

1. zemřeli, 

2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,3) nebo 

3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; 

b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, 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, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct 

let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,4) opakovaně nebo soustavně páchají 

přestupky5) 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, 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 azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě 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.  

 

(2) Jinými fyzickými nebo právnickými osobami odpovědnými za výchovu dítěte se pro účely 

tohoto zákona rozumí osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného 

orgánu, (dále jen "osoby odpovědné za výchovu dítěte").  

 

 

3) § 31 a následující zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb.  

4) § 86 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb. 

5) § 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 



 

 

 

§ 7 
 

(1) Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.  

 

(2) Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo 

zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou 

plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v § 6 

odst. 1 písm. b) až h); tím není dotčena povinnost vyplývající ze zvláštního právního 

předpisu.6)  

 

6) § 168 trestního zákona. 
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