
Základní práva a povinnosti 

Práva a povinnosti ředitele zařízení

Ředitel: 
 může povolit dítěti pobyt mimo zařízení, 
 a také zrušit tento pobyt, 
 zakázat nebo přerušit návštěvu v závažných 

případech, 
 zastupuje dítě v běžných záležitostech, …

Práva a povinnosti rodičů

Rodiče mají právo: 
 na informace o dítěti,
 na vyjádření k opatření zásadní důležitosti ve vztahu 

k dítěti,
 na udržování kontaktu s dítětem,
 na poradenskou pomoc zařízení a kurátora pro 

mládež,
 písemně požádat o povolení pobytu dítěte mimo 

zařízení, …

Rodiče jsou povinni:
 i nadále si plnit povinnosti plynoucí z rodičovské 

odpovědnosti,
 spolupracovat s kurátorem pro mládež a zařízení 

(v případě útěku i s policií),
 v případě, že chtějí dítě na pobyt domů (víkend, 

prázdniny), toto sdělit kurátorovi pro mládež a do 
zařízení zaslat písemnou žádost,

 hradit příspěvek za pobyt dítěte v zařízení, 
 oznamovat důležité okolnosti při pobytu dítěte 

v rodině týkající se výchovy a zdraví, 
 zajistit návrat dítěte do zařízení po skončení pobytu 

v rodině, …

Předpokládá se, že rodiče budou v úzkém 
kontaktu s dítětem, pracovníky zařízení a 
kurátorem pro mládež.

Případný nezájem rodiče o dítě může být podnětem 
k přijetí dalších opatření, např. rozhodování 
o umístění dítěte do pěstounské péče.

Práva a povinnosti kurátora pro mládež: 

 je povinen nejméně jednou za tři měsíce navštívit 
dítě v zařízení, 

 je oprávněn s dítětem hovořit bez přítomnosti 
dalších osob, nahlížet do dokumentace dítěte 
v zařízení, 

 na vyžádání zařízení se vyjadřuje, zda souhlasí 
s pobytem dítěte u rodičů, případně jiných osob, 

 je povinen nejméně jedenkrát za tři měsíce navštívit 
rodiče, 

 poskytuje rodičům poradenství a potřebnou pomoc. 

Ukončení, zrušení ústavní výchovy

V případě, že pominou důvody ústavní výchovy, je 
možné:
 projednat se zařízením a kurátorem pro mládež

možnost „podmínečného propuštění“ – o tomto 
rozhoduje ředitel zařízení;

 podat k soudu návrh na zrušení ÚV – o tomto 
rozhoduje soud.

Řízení probíhá opět u soudu, obdobně jako při 
nařizování ÚV.

Pouze v nejzávažnějších případech končí ústavní 
výchova dovršením 18 let věku dítěte (plnoletostí). 

Závěrem …

Nejlepší a nejpřirozenější pro dítě je, aby 
vyrůstalo ve své vlastní rodině. Ústavní výchova je 
skutečně vážným a zásadním zásahem do života 
nejen dítěte, ale celé rodiny. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 
školských zařízeních,

ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí, oddělení sociální prevence
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PPRROO RROODDIIČČEE

V tomto letáku naleznete základní informace 
týkající se ústavní výchovy.



Dříve než se rozhodnete k podání návrhu k umístění 
dítěte do výchovného zařízení (diagnostický ústav,
výchovný ústav, dětský domov, dětský domov se 
školou), uvědomte si, že musí předcházet:

 intenzivní spolupráce rodiny s kurátorem pro 
mládež,

 aktivní spolupráce rodiny s doporučenými 
institucemi (např. se školou, střediskem výchovné 
péče, psychologem, psychiatrem, pedagogicko-
psychologickou poradnou, kontaktním centrem pro 
drogově závislé), 

 využití možnosti dobrovolných pobytů dítěte
v diagnostických ústavech, ve střediscích výchovné 
péče.

Rodina by se měla sama příp. za pomoci kurátora
snažit využít vvššeecchhnnyy mmoožžnnoossttii ke zlepšení situace 
(aby dítě nemuselo být umístěno do výchovného 
zařízení). 

Ústavní výchova (ÚV) je krajním řešením situace, 
neboť zásadním způsobem zasahuje do života 

dítěte, rodiny a rodičovských práv. Rovněž je nutné 
podotknout, že ústavní výchova neposkytuje vždy 

stoprocentní záruku úspěšného vyřešení 
problému.

POSTUP

1. Podání návrhu k soudu

Formulář návrhu na nařízení ústavní výchovy získáte 
u svého kurátora pro mládež. Podrobnosti a vše
potřebné vám vysvětlí. 

Návrh s vlastním zdůvodněním si podáte na soud, 
kopii návrhu s podacím razítkem předložíte kurátorovi 
pro mládež.

I po podání návrhu trvá snaha rodiny o řešení 
situace a intenzivní spolupráce rodiny 

s kurátorem.

2. Jednání u soudu

Poštou obdržíte předvolání k soudnímu jednání. Je 
nutné:
 dostavit se osobně k soudnímu jednání,
 přijít i s nezletilým dítětem,
 doložit soudem požadované dokumenty.

Jednání se účastní: soudce, rodiče, dítě, kurátor a 
v případě, že dítě páchá trestnou činnost, také státní 
zástupce.

Výsledkem jednání může být:
 vezmete svůj návrh zpět,
 přerušení řízení na dobu 1 roku,
 odročení jednání za účelem zajištění dalších důkazů,
 zastavení řízení (nejsou důvody pro nařízení ÚV),
 nařízení ÚV.

O výsledku jednání rozhoduje SOUDCE.

Pokud dojde k nařízení ÚV, je nutné:
 převzetí rozsudku (všemi účastníky),
 nabytí právní moci rozsudku.

3. Nástup dítěte do zařízení

Na základě pravomocného rozsudku o nařízení ÚV 
dochází k umístění dítěte do výchovného zařízení. 

Rodiče obdrží dopis ze zařízení s termínem nástupu a 
dalšími pokyny.

Rodina spolupracuje s kurátorem pro mládež ve věci 
zajištění nástupu dítěte do zařízení. 

Nesplní-li si rodiče povinnost předat dítě do 
výchovného zařízení, které určil soud, podá kurátor po 
uplynutí lhůty k nástupu do zařízení návrh na výkon 
rozhodnutí k soudu a dítě bude do zařízení umístěno 
v doprovodu soudního vykonavatele a kurátora.

Soud má v takovém případě rovněž právo uložit 
rodičům pokutu.

Pro spádovou oblast Ústí nad Labem platí, že:

 dítě vykonávající povinnou školní docházku (bez 
ohledu na věk a pohlaví) se umísťuje do Dětského 
diagnostického ústavu v Liberci (U Opatrovny 3,
460 01 Liberec, tel. 485 341 111, 485 341 101, 117, 
118);

 dítě, které má ukončenou povinnou školní 
docházku, se umísťuje následovně:

a) dívky – Diagnostický ústav a SVP, Na Dlouhé 
Mezi 19, 147 00 Praha 4
tel. 241 727 763, 241 727 713;

b) chlapci – Diagnostický ústav pro mládež, 
Lublaňská 33, 120 00 Praha 2
tel. 224 262 505-6;

 soud může určit konkrétní výchovný ústav, dětský 
domov či dětský domov se školou, aniž by dítě 
bylo předtím umístěno do diagnostického ústavu.

Při nástupu dítěte do zařízení jsou rodiče a dítě 
seznámeni s řádem zařízení, poskytovanou péčí, právy 
a povinnostmi.

Pokud bylo dítě nejprve umístěno do diagnostického 
ústavu, bude soud po provedení komplexního 
vyšetření rozhodovat o přemístění dítěte do dalšího 
zařízení, které bude pro dítě s ohledem na jeho 
potřeby nejvhodnější.

Pro dítě je však nejvhodnější, pokud ho do 
zařízení přivezou rodiče.

RRooddiiččee,, ppookkuudd bbuuddeettee ppoottřřeebboovvaatt ppoorraaddiitt ččii

ppoommooccii,, nneevvááhheejjttee ssee oobbrrááttiitt nnaa kkuurrááttoorraa pprroo

mmllááddeežž.. 




