Ohlašovací povinnost
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí dává možnost (v § 7) každému člověku, aby pracovníka
či pracovnici orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) upozornil na to, že má podezření,
že se někde vyskytuje dítě, o které není dostatečně postaráno, či dítě, které se nechová v souladu
s obvyklými normami (šikanuje ostatní a podobně). Dítě samo má právo (§ 8) vyhledat pomoc
pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí i bez vědomí rodičů. Paragraf 10 téhož
zákona pak vymezuje povinnost pracovníků zařízení pro děti – MŠ, ZŠ, DDM, zdravotnických
zařízení a dalších – OÚ, MěÚ, aby oznamovali orgánům sociálně-právní ochrany dětí i
podezření, že dítě, se kterým pracují či přicházejí do styku, je dítě ohrožené. Oznámení je
možné provést anonymně.
Zákon hovoří následovně:
Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb,
popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6, a to bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví. Pokud o to ten, kdo učinil
oznámení podle věty první, požádá, obecní úřad obce s rozšířenou působností ho informuje ve
lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě skutečností uvedených v oznámení
shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6. Zřizovatel zařízení uvedeného v § 39 odst. 1
písm. c) má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného
odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má dítě trvalý
pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato. Při plnění povinností podle
věty první a třetí se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního právního
předpisu.
Stejně tak se na orgán sociálně-právní ochrany dětí můžete obrátit:




máte-li podezření na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské
odpovědnosti,
v případě skutečnosti, že na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich
lidskou důstojnost nebo mravní vývoj,
či při podezření, že děti jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, a podobně.

Kam se můžete obrátit o pomoc:
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