
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT: 

• O svěření dítěte do náhradní rodinné péče může 
  požádat osoba (jednotlivec i manželé) starší 18 let, 
  občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území 
  ČR. Je zde i podmínka bezúhonnosti. 

• V případě poručnické péče, pokud nemůže být 
  poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud 
  poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

PODMÍNKY A POSTUP: 

1. V případě zájmu kontaktujte pracovnice pro 
   náhradní rodinnou péči na odboru sociální péče, 
   oddělení sociálně-právní ochrany dětí, budova 
   Uranu, 
   1. máje 108/48, Liberec 3 
   Tel. ústředna: 485 244 999 
   Tel. sekretariátu odboru: 485 244 921 

Dostupné informační letáky: 
• Cestovní doklady 
• Dávky sociální péče 
• Dopravní agenda (Řidičský průkaz, Mezinárodní řidičský 
průkaz, 
  Výpis z bodového systému) 
• Evidence obyvatel (Přihlášení, Zrušení trvalého pobytu) 
• Krizové situace 
• Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) 
• Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matričních dokladů) 
• Matrika III (Výpisy z rejstříků, Ověřování pravosti podpisu 
a shody opisu) 
• Náhradní rodinná péče (Osvojení, Pěstounská péče, 
Poručnictví) 
• Nepořádek kolem nás 
• Občanské průkazy 
• Poplatky (ze psů, za komunální odpad) 
• Práva občana při komunikaci s úřadem 
• Právní odpovědnost náctiletých 
• Průkaz mimořádných výhod 
• Rozchod rodičů 
• Trestná činnost a výchovné problémy u nezletilých a 
mladistvých 
• Týrané a zneužívané děti 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 

pondělí a středa 
úterý a čtvrtek 
pátek 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 

RÁDCE 

OBČANA  
Náhradní rodinná 

péče 
• Osvojení 
• Pěstounská péče 
• Poručnictví 

2. Pracovnice s Vámi prodiskutují Váš záměr a seznámí 
   Vás s problematikou osvojení. 

3. Pokud se při této konzultaci rozhodnete svůj záměr 
   realizovat, jsou Vám předány potřebné dotazníky 
   a je vysvětlen celý další postup včetně poučení 
   o dalších dokladech nutných k podání žádosti. 

Při tomto jednání není nutné dokládat nějaké písemnosti. 

Kontakt: 
Magistrát města Liberce, odbor sociální péče, 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 
1. máje 108/48, Liberec 3 (budova Uranu) 
Tel. ústředna: 485 244 999 
Tel. sekretariátu odboru: 485 244 921 
Telefonní čísla referentů jsou v aktuálním stavu na: 
www.liberec.cz – kontakty, rozdělení obvodů. 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, 
kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost 
uzavřeny. 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

Letáky jsou k dispozici ke stažení na 
www.liberec.cz 



 
Osvojení (adopce) Poručnická péče (poručenství) Pěstounská péče 

Chceme si osvojit dítě. Co pro to musíme udělat? 
Kam se máme obrátit o pomoc? 

• Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci za vlastní 
  opuštěné dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti, 
  jako by byli jeho rodiči. 

• Vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem 
  a původní rodinou osvojením zanikají. 

• Osvojit lze pouze dítě nezletilé. 

• Mezi osvojencem a osvojiteli musí být přiměřený věkový 
  rozdíl. 

• O osvojení vždy rozhoduje soud. 

• Účelem osvojení je vytvořit dítěti příznivé rodinné 
  prostředí a citové zázemí pro jeho zdárný vývoj, když 
  mu jej nemohla poskytnout vlastní rodina. 

Dítě se ocitne bez zákonného zástupce. 
Jak postupovat? Kam se obrátit o pomoc? 

• Poručnictví plní funkci náhradní rodinné péče, ale jeho 
  hlavním účelem je ochrana nezletilého dítěte, které 
  vzhledem k věku nemá plnou způsobilost k právním 
  úkonům. 

• Poručníka dítěti ustanoví soud, a to v případech, kdy 
  rodiče: 
  – zemřeli 
  – byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti 
  – byl jim pozastaven výkon jejich rodičovské 
     zodpovědnosti 
  – nemají způsobilost k právním úkonům v plném 
     rozsahu (např. při nezletilosti). 

Chceme dítě do pěstounské péče. Co pro to 
musíme udělat? Kam se máme obrátit o pomoc? 

• Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, 
  která je státem garantovaná a zajišťuje dostatečné 
  hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu 
  těm, kteří se ho ujali. 

• Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho 
  záležitosti jen v běžných věcech. 

• V ostatních případech je potřeba souhlas zákonného 
  zástupce či souhlas soudu, neboť při této formě 
  náhradní rodinné péče zůstávají zachována práva 
  a povinnosti biologických rodičů. 

• Účelem pěstounské péče je poskytnout dítěti 
  náhradní domov a zajištění jak po citové, tak po 
  hmotné stránce. 

• Pěstounská péče vzniká rozhodnutím 
  a zpravidla zaniká zletilostí dítěte. 

soudu 

• Soud zpravidla ustanoví poručníkem fyzickou osobu, 
  přednost se dává osobě, kterou doporučili sami rodiče, 
  zejména někomu z příbuzných nebo osob dítěti nebo 
  rodině blízkých. 

• Poručník je zákonným zástupcem dítěte, avšak 
  nevzniká mezi nimi vztah jako mezi rodiči a dětmi, 
  rovněž poručník nemá vyživovací povinnost k dítěti. 

• Zákonem stanovená práva a povinnosti poručníka jsou 
  zejména výchova dítěte, jeho zastupování a správa 
  jeho majetku, při rozhodování o podstatných věcech 
  dítěte je třeba souhlasu soudu. 

• Pokud poručník osobně pečuje o dítě, je zabezpečen 
  dávkami státní sociální podpory jako při pěstounské 
  péči. 

• Poručnická péče je pod dohledem soudu, kterému 
  poručník podává pravidelné zprávy o výkonu 
  poručenství. 

   Nezapomeňte však, že osvojení je dlouhodobý proces, 
   který od podání žádosti do pravomocného rozhodnutí 
soudu může trvat i několik let. ! 


