
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

Odbor sociálně-právní ochrany dětí 

(OSPOD) 

Oddělení péče o děti a rodinu 

 

Informace pro veřejnost  

 
Jak nás můžete kontaktovat?  
 
Adresa pro písemný kontakt: 
Magistrát města Ústí nad Labem 
Odbor sociálně-právní ochrany 
dětí 

Velká Hradební 2336/8  
401 00 Ústí nad Labem 

 
Telefon: 475 271 111 

 

E-mailová adresa: 

podatelna.magistrat@mag-ul.cz 

 

Úřední hodiny:  

PO: 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00 

ÚT: 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00 

ST: 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00 

ČT: 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00 

PÁ: 8.00 – 11.00  

 

Kde nás najdete? 

 

Mírové náměstí 37 

401 00 Ústí nad Labem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydal 

Magistrát města Ústí nad Labem 

Odbor sociálně-právní ochrany dětí 

Oddělení péče o děti a rodinu 

 
Oddělení péče o děti a rodinu (dále jen OPDR) 

je součástí Odboru sociálně-právní ochrany 

dětí (dále jen OSPOD) Magistrátu města Ústí 

nad Labem  
OPDR se zaměřuje na všechny ohrožené děti 

mladší 18 let věku s faktickým pobytem ve 

správním obvodu Ústí nad Labem. 

 

Přímé kontakty na jednotlivé pracovníky 

Oddělení péče o děti a rodinu a další informace 

jsou k dispozici na webových stránkách 

Magistrátu města Ústí nad Labem  
www-usti-nad-labem.cz 

 

Sociální pracovníci OPDR vykonávají mnoho 

různých činností sociální práce, mezi něž patří 

například: 

 sociální a právní poradenství,
 zastupování dětí v soudních řízeních,
 terénní sociální práce,


 podpora při řešení nepříznivých 

životních situací,
 zprostředkování náhradní rodinné péče.

 

Kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dětí 

může každá fyzická osoba, která se dozví o 

ohroženém dítěti. Jedině tak může orgán 

sociálně-právní ochrany včas pomoci a dítě tím 

ochránit. Zaměstnanci orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o osobě, která je na tyto skutečnosti 

upozornila. 



 
Rodiče se mohou na orgán sociálně-právní 

ochrany dětí obrátit například v situacích, 

kdy:  

 se rozvádějí nebo rozcházejí a potřebují
 

poradit s úpravou práv a

 povinností 
 

k dětem, 
 

 děti v rodině zažívají domácí násilí 

mezi rodiči,


 chtějí řešit začínající výchovné 

problémy dětí,


 nemají kontakt s dětmi v době po 

rozpadu vztahu nebo rozvodu,


 potřebují poradit, když jim není hrazeno 

výživné na děti,


 se ocitnou v tíživé životní situaci (ztráta 

bydlení, závažné onemocnění, finanční 

tíseň apod.).

 

V jakých případech musí orgán sociálně-

právní ochrany dětí rodinu sledovat a dle 

potřeby zasáhnout? 
 

 Pokud se dítě ocitne bez péče přiměřené 

jeho věku v důsledku úmrtí rodičů nebo 

jejich hospitalizace.
 Pokud není o  dítě  řádným  způsobem

 

pečováno, žije v nevyhovujících 

podmínkách a je tím ohrožené na životě 

a normálním vývoji. 
 

 Pokud rodiče dítě opustí a ponechají jej 

bez jakékoliv péče.


 Pokud je dítě hrubým způsobem 

zanedbáváno, týráno či zneužíváno.
  Pokud rodiče zanedbávají plnění povinné školní docházky

 
 

Rodičovská odpovědnost  
Rodičovská odpovědnost zahrnuje práva i 

povinnosti, které jsou pro rodiče závazné. Oba 

rodiče mají rovnocennou odpovědnost za 

výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem péče 

rodičů o dítě by vždy měl být především jeho 

zájem a blaho. 

 

Co je nutné si pamatovat? 

 

O řešení problémů spojených s péčí o dítě by se 

v každém případě měli rodiče nejprve pokusit 

sami. Pokud dohoda mezi rodiči není možná, pak 

mají možnost obrátit se na orgán sociálně-právní 

ochrany orgán sociálně-právní ochrany. Sociální 

pracovník může rodičům při řešení situace 

pomoci, ale nikdy nemůže přebírat jejich 

rodičovskou odpovědnost. 

 

Orgán sociálně-právní ochrany se při své práci 

s rodinou řídí mimo jiné těmito právními 

předpisy:  

 Zákon o sociálně právní ochraně dětí,
 Občanský zákoník,
 Trestní zákoník,
 Správní řád,
 Občanský soudní řád,
 Zákon o zvláštních řízeních soudních,


 Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy,
 Úmluva o právech dítěte,
 Listina základních práv a svobod.

 
Sociální pracovník orgán sociálně-právní 

ochrany spolupracuje i s dalšími institucemi: 

 

 Krajský úřad Ústeckého kraje,
 Úřady městských obvodů,
 školy,
 pedagogicko-psychologické poradny,
 zdravotnická   zařízení   (dětští  lékaři,

psychiatři, psychologové, dětské 

psychiatrické nemocnice),
 Policie ČR,
 Městská policie,
 státní zastupitelství,
 soudy,
 Úřad práce,


 zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc (mj. Klokánek),


 diagnostické ústavy, kojenecké ústavy, 

dětské domovy,
 Středisko výchovné péče,
 neziskové organizace,
 specializována poradenská centra,
 terapeutické komunity.


