SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE
01. Pojmenování (název) životní situace
Svěření dítěte do předadopční péče

02. Základní informace k životní situaci
Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno v zákoně č. 359/1999 Sb., o
sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a v zákona č. 94/1963 Sb., o
rodině, ve znění pozdějších předpisů.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické osoby (zpravidla manželé), kteří byli zpravidla Krajským úřadem
Jihomoravského kraje vybráni pro dítě jako osoba vhodná pro institut osvojení.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Orgán sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu Tišnov dle ust. § 19 odst. 1
písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, rozhoduje o svěření dítěte do péče do péče budoucích osvojitelů, je-li dítě v
pěstounské péči na přechodnou dobu, v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc z rozhodnutí soudu nebo z vůle rodičů. O svěření dítěte zašle informaci příslušnému
soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí. Orgán sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu
Tišnov je oprávněn rozhodovat o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele nebo do péče
budoucího pěstouna pouze tomu žadateli, který je uveden v oznámení krajského úřadu podle §
24 odst. 3.
Dle ust. § 24 odst. 1 – 3 pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
vyhledává krajský úřad pro děti vedené v evidenci tohoto krajského úřadu žadatele z evidence
žadatelů vedené tímto krajským úřadem a z evidence žadatelů vedené jinými krajskými úřady.
Krajský úřad při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče přihlíží k výsledkům
odborného posouzení dítěte a žadatelů podle § 27, k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny
a k plnění opatření vyplývajících z individuálního plánu ochrany dítěte. Zjistí-li krajský úřad,
že v jím vedené evidenci žadatelů, nebo v evidenci žadatelů, kterou vede jiný krajský úřad, je
zařazen žadatel vhodný stát se osvojitelem nebo pěstounem dítěte, které je v evidenci dětí
vedené tímto krajským úřadem, oznámí písemně tuto skutečnost žadateli, jinému krajskému
úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřené osobě, pokud s nimi
žadatel uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, protože již má svěřeno dítě do pěstounské
péče, Úřadu, jde-li o dítě, které je i v evidenci dětí vedené Úřadem, obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností.
Na základě písemného oznámení krajského úřadu má žadatel právo seznámit se s
dítětem a ten, u něhož se dítě nachází, je povinen toto seznámení umožnit. Žadatel má
možnost seznámit se s dítětem a podat žádost o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů
nebo do péče budoucích pěstounů nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno
písemné oznámení krajského úřadu podle odstavce 2; tuto lhůtu může krajský úřad v
odůvodněných případech prodloužit, nejvýše však o 30 dnů.

Zásadní podmínkou tedy je, aby byli žadatelé o svěření dítěte do péče budoucích
osvojitelů zařazeni v evidenci žadatelů Krajského úřadu Jihomoravského kraje (popř. jiného
krajského úřadu) a byli tímto krajským úřadem pro dítě vybráni. Tato skutečnost je uvedena
v písemném oznámení příslušného krajského úřadu.
Dle ust. § 69 odst. 1 - 2 zákona č 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči
budoucího osvojitele, a to na jeho náklad. O svěření dítěte, které je v ústavu nebo v zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu nebo z vůle rodičů, do péče
budoucích osvojitelů rozhodne orgán sociálně-právní ochrany dětí.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Pokud žadatelé o pěstounskou péči obdrží oznámení příslušného krajského úřadu o
tom, že byli vybráni jako vhodní osvojitelé pro určité dítě, mají možnost se s tímto dítětem
seznámit a nejpozději do 30 dnů podat návrh na svěření dítěte do předadopční péče k orgánu
sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu Tišnov, pokud se jedná o dítě, které má trvalý
pobyt ve správním obvodu Městského úřadu Tišnov. Žádost nemá předepsanou formu, musí
pouze splnit obecné náležitosti podání. Pomoc se sepsáním žádosti o svěření dítěte do
předadopční péče pomůže vybraným osobám orgán sociálně – právní ochrany dětí dle místa
jejich trvalého pobytu. Oznámení krajského úřadu a rozhodnutí o zařazení do evidence
žadatelů obdrží příslušný správní orgán přímo od krajského úřadu. Zprávu o aktuálních
sociálních poměrech zašle rozhodujícímu správnímu orgánu dle místa trvalého pobytu orgán
sociálně právní ochrany dětí, v jehož správním obvodu mají žadatelé trvalý pobyt. Od
žadatelů se tak požaduje pouze podání žádostí.

06. Na které instituci životní situaci řešit
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Tišnov
Orgán sociálně – právní ochrany dětí
nám. Míru 346, 666 01 Tišnov (budova nad poliklinikou)
1.patro – chodba vpravo
Eva Janásová, telefon: 549 439 745, e-mail: eva.janasova@tisnov.cz
Lenka Motyčková, DiS., telefon: 549 439 746, e-mail: lenka.motyckova@tisnov.cz
Petra Zemanová, DiS., telefon: 549 439 744, e-mail: petra.zemanova@tisnov.cz
Motyčková Lenka, DiS.

Janásová Eva

Zemanová Petra, DiS.

Borovník
Drahonín
Drásov
Hradčany
Katov
Křižínkov
Kuřimské Jestřabí, Blahoňov
Lubné

Braníškov
Březina
Deblín
Dolní Loučky, Střemchoví
Heroltice
Horní Loučky
Kaly, Zahrada
Kouřimská Nová Ves,
Prosatín

Běleč, Křeptov
Borač, Podolí
Brumov
Bukovice
Černvír
Doubravník, Křížovce
Hluboké Dvory
Nedvědice, Pernštejn

Malhostovice, Nuzířov
Níhov
Olší, Klokočí, Litava,
Rakové
Pernštejnské Jestřabí, Husle,
Jilmoví, Maňová
Řikonín
Sentice
Skalička
Tišnov (příjmení P – Ž)
Tišnovská Nová Ves
Újezd u Tišnova
Vratislávka
Všechovice

Lažánky
Lomnice, Brusná, Řepka,
Veselí
Lomnička

Ochoz u Tišnova
Osiky

Maršov

Rohozec

Nelepeč – Žernůvka
Pejškov
Předklášteří
Rojetín

Strhaře, Žleby
Synalov
Štěpánovice
Tišnov (A – O), Hajánky,
Hájek, Jamné
Unín
Zhoř
Železné

Skryje, Boudy
Svatoslav
Šerkovice
Úsuší, Čížky
Vohančice
Žďárec, Ostrov, Víckov

Rašov

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz.

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře pro žádost o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nejsou
stanoveny.

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Řízení je bez poplatku.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Řízení se řídí obecnými lhůtami pro vydání rozhodnutí dle správního řádu, tj. rozhodnutí je
vydáno bezodkladně, příp. do 30 dnů ode dne podání žádosti.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle ust. § 64 odst. 1 zákona o sociálně – právní ochraně dětí v řízení o svěření dítěte do péče
budoucích osvojitelů nejsou rodiče dítěte účastníky řízení, jestliže jimi nejsou v řízení o
osvojení podle zvláštního právního předpisu.
Dle ust. § 181 odst. 2 písm. a) – d) občanského soudního řádu rodiče osvojovaného dítěte
nejsou účastníky řízení o osvojení tehdy, jestliže jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti,
nebo byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, popřípadě byli v této způsobilosti

omezeni, nebo dali souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům, anebo soud
pravomocně rozhodl, že k osvojení dítěte není třeba jejich souhlasu.
Dle ust. § 68a zákona o rodině souhlasu rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci osvojovaného
dítěte, není dále třeba, jestliže rodiče dají souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým
osvojitelům. Souhlas předem musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem
nebo před příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Souhlas může být dán rodičem
nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Odvolat souhlas lze toliko do doby, než je dítě
umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů.
Účastníkem řízení je dále vždy kolizní opatrovník dítěte.

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel disponuje všemi právy a povinnosti vyplývajícími z postavení účastníka správního
řízení. Mimo tato práva a povinnosti je pravidlem, že budoucí osvojitel využije svého práva a
ještě před podáním žádosti o svěření dítěte do předadopční péče se s dítětem seznámí.

13. Elektronická služba, kterou lze využít
Datová schránka.

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

15. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Rozhodnutí odboru sociálních věcí Městského úřadu Tišnov o svěření dítěte do péče
budoucích osvojitelů je možné napadnout odvoláním, a to ve lhůtě do 15 dnů od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí.. Odvolání se podává k odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím odboru sociálních věcí Městského úřadu
Tišnov. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle ust. § 64 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek, tj. rozhodnutí
je předběžně vykonatelné, a to na základě doručení všem účastníkům řízení.

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-

18. Další informace
www.mpsv.cz

19. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné
získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
www.mpsv.cz

20. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Tišnov, odbor sociálních věcí, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov

21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.8.2013

22. Popis byl naposledy aktualizován
31.8.2013

23. Datum konce platnosti popisu
31.12. 2013

