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Poučení společně posuzovaných osob (manžel/manželka, druh/družka, 
partner/partnerka) tvořících se žadatelem o zařazení do evidence žadatelů 
o zprostředkování náhradní rodinné péče společnou domácnost 

 
 
 
Informujeme Vás, že v souvislosti se žádostí paní/pana/:   
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče (dále jen „NRP“) a v souladu 

s ustanovením § 21 odst. 5 písm. h) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí, podílející se na 

zprostředkování náhradní rodinné péče, oprávněny zjišťovat další potřebné údaje zejména o tom, zda 

žadatel o zprostředkování NRP bude způsobem svého života pro dítě zajišťovat vhodné rodinné 

prostředí, a dále jsou oprávněny kdykoliv zjišťovat, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností 

uvedených ve spisové dokumentaci, tzn. ke změně v údajích, které jsou předmětem odborného 

posuzování (např. závažné změny v rodinných poměrech, sociálních poměrech, zdravotním stavu žadatele 

o zprostředkování NRP, popř. závažné změny týkající se jiných osob žijících ve společné domácnosti se 

žadatelem o zprostředkování NRP).   

  

Zároveň Vás informujeme, že v souladu s ustanovením § 21 odst. 5 písm. f) zákona jsou součástí spisové 

dokumentace žadatele o NRP údaje o ekonomických a sociálních poměrech, které jsou zjišťovány 

a  ověřovány na základě sociálního šetření (i opakovaného) v místě bydliště žadatele o zprostředkování 

NRP. Údaje o ekonomických a sociálních poměrech, popř. další údaje potřebné pro zprostředkování, 

mohou být rovněž zjišťovány či ověřovány nahlédnutím do veřejně přístupných evidencí a rejstříků (např. 

insolvenční rejstřík, rejstřík dlužníků, výpis z katastru nemovitostí). Údaje o osobním stavu a rodinných 

poměrech žadatele mohou být ověřovány také na základě přístupu do základních registrů obyvatel.   

  

Dále Vás chceme informovat, že pro účely zprostředkování se u žadatele o NRP v souladu se zákonem 

(ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) zákona) posuzuje stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, 

sociální prostředí, zvláště bydlení a domácnost, etnické, náboženské a kulturní prostředí, popřípadě 

další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.   

  

V rámci odborného posouzení se v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. e) zjišťuje i bezúhonnost 

žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící se žadatelem společnou domácnost. Pro 

posouzení Vaší bezúhonnosti je orgán sociálně-právní ochrany dětí v souladu s § 21 a § 27 zákona oprávněn 

vyžádat si Váš opis z evidence Rejstříku trestů. V případě, že jste se zdržoval v cizině nepřetržitě déle než 

tři měsíce, máte povinnost předložit doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů ze států, ve kterých 

jste zdržoval (ne starší než tři měsíce). 

 

Současně Vám sdělujeme, že v souvislosti s výše uvedenou žádostí o zařazení do evidence žadatelů 

o zprostředkování NRP budou zpracovávány Vaše osobní údaje, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 

odst. 2 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
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fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám správce tímto poskytuje tyto 

informace: 

- totožnost a kontaktní údaje správce:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- správce osobních údajů jmenoval v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 

pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na webové stránce 

správce (https://ivancice.cz) 

- účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny: vedení řízení o žádosti o zprostředkování 

náhradní rodinné péče 

- právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů 

- příjemci, kategorie příjemců osobních údajů: další orgány sociálně-právní ochrany dětí (zejména 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ 708 88 337; kontaktní údaje pověřence 

pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Jihomoravského kraje), 

případně Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

- doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení 

řízení o žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče, po této době jsou osobní údaje 

zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým a skartačním plánem 

a příslušnými právními předpisy 

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vás informujeme, že jako subjekt osobních údajů máte 

právo na přístup k osobním údajům, na informaci o zpracování Vašich osobních údajů, jejich opravu nebo 

výmaz, popřípadě omezení zpracování, na vznesení námitky proti zpracování, na přenositelnost osobních 

údajů a rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dále máte právo kdykoli odvolat souhlas 

se zpracováním Vašich osobních údajů. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ivancice.cz/
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Prohlášení společně posuzované osoby (manžel/manželka, druh/družka, 
partner/partnerka) tvořící se žadatelem o zařazení do evidence žadatelů 
o zprostředkování náhradní rodinné péče společnou domácnost: 
 
  
Já, jméno a příjmení……………………………………………………………..,   

narozený dne……………………………………………………………………….,   

tímto potvrzuji, že jsem se seznámil s výše uvedeným poučením a na základě tohoto poučení uděluji v 

souladu s ustanovením § 21 odst. 5 zákona písemný souhlas:   

 
• s tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči je oprávněn 

zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel o 

NRP společně se mnou jako manželem/druhem/partnerem zajišťovat pro dítě vhodné 

výchovné prostředí; kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové 

dokumentaci;   

  
• s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny.  Cílem této přípravy je poskytnout Vám 

dostatek informací o náhradní rodinné péči a umožnit tak utvořit si představu o budoucím fungování 

rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči.  

  
Současně dávám souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů, a to včetně zvláštních kategorií 

osobních údajů, všemi orgány sociálně-právní ochrany dětí, které se budou podílet na rozhodování o 

zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování NRP a na samotném zprostředkování NRP. 

 
 
V souvislosti s posouzením mé bezúhonnosti dále prohlašuji (zaškrtněte jednu z níže uvedených 

možností):  

• že jsem se nezdržoval v cizině nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení 15 let do doby podání 

žádosti.   

• že jsem se zdržoval v cizině nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení 15 let do doby podání 

žádosti   

(níže, prosím, vypište, o jaké země se jedná a v jaké době jste v nich pobýval/a)  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou platné a pravdivé.  

  
  

V …………………..………. dne ………………………..                                     podpis …………………………….. 


