
Mám právo být ve vězení v kontaktu s dětmi?

         Máte právo na styk se svým dítětem. Toto právo může omezit 
         jen soud. Soud může určit podmínky styku s ohledem na práva
         a zájmy dítěte.

         Máte právo na přímý (osobní návštěvy) i nepřímý (zejména
         telefonický, korespondenční, příp. Skype) kontakt.
 
Soud omezil mou rodičovskou odpovědnost (příp. mě zbavil 
rodičovské odpovědnosti). Mám právo na styk s dítětem?

         Právo na nepřímý styk by samotným rozhodnutím o omezení
         nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nemělo být dotčeno. 

         Rozhodne-li soud o zbavení rodičovské odpovědnosti,
         zůstává rodiči právo osobně se stýkat s dítětem jen
         v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto práva rodiči
         s přihlédnutím k zájmu dítěte. 

         Výživné na dítě platit musíte i v případě zbavení/omezení
         rodičovské odpovědnosti 

Občanské sdružení Za branou, z. s.

PRÁVA  RODIČE 
                   VE  VĚZENÍ 
Naše právní minimum je určeno zejména pro rodiče ve výkonu 
trestu odnětí svobody, kteří se po nástupu do vězení potýkají                  
s problémem, jak komunikovat se svými dětmi. Pokud hledáte 
základní informace proto, abyste v průběhu trestu co nejčastěji 
viděli a slyšeli své dítě a měli o něm dostatek informací, jste na 
správné adrese.

Koho mohu požádat o pomoc?

         Sociální pracovnici (pracovníka) věznice

         OSPOD místně příslušný bydlišti dítěte

         Advokáta – seznam advokátů je uveden na stránkách
         České advokátní komory
  
 
         Na těchto stránkách je umístěn formulář pro poskytnutí
         bezplatné advokátní porady v rozsahu max. 2 hodiny ročně. 
         Lze využít až 4x za rok po 30 minutách.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:

         Zákon č. 350/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
         (dále jen „ZSPOD“)
 
         Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),
         rodinné právo upravuje § 655 - §965 OZ
 
         Úmluva o právech dítěte

WWW.CAK.CZ

Občanské sdružení Za branou, z. s.
Poradna pro osoby po VTOS a rodiny odsouzených: Krakovská 21, Pha 1

Sídlo a korespondenční adresa: Bezručova 864, 252 30 Řevnice
Tel.: 775 722 784, e-mail: zabranou@gmail.com

www.zabranou.cz

Zpracovala: Mgr. Lucie Veselá



Mám právo odmítnout svěření dítěte do pěstounské péče? 

         O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud.
         Jako rodič nemáte možnost ovlivnit výběr pěstouna. 
         Proti rozsudku o svěření dítěte do pěstounské péče 
         se však můžete odvolat.  

         Pěstoun má povinnost udržovat a rozvíjet sounáležitost
         dítěte s jeho rodiči a osobami blízkými a umožnit styk
         rodičů s dítětem, pokud soud nestanoví rozhodnutím jinak. 

Mám právo na informace o dítěti?

         Můžete se informovat na zdravotní stav dítěte, jeho školní
         prospěch a chování mimo školu. Rodiče jsou povinni
         si sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.
         I tohoto práva se můžete domáhat soudní cestou.

         Pokud bylo Vaše dítě svěřeno do péče jiné osoby,
         např. prarodiče nebo pěstouna, i v tomto případě máte 
         právo od této osoby požadovat informace o dítěti
         a spolurozhodovat o významných skutečnostech v životě
         dítěte. 

         Informace o dítěti můžete požadovat i po dětském domově   
         nebo po zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
         („Klokánek“), pokud je tam dítě umístěno.

Soud tomu nebrání, ale přesto své děti nevídám. Jak dál?

         Je třeba, abyste se s druhým rodičem (pečující osobou
         vč. pěstounů) nejprve pokusili dohodnout na pravidelném
         kontaktu s dítětem. Pokud se uzavření nebo dodržování
         dohody nedaří, je třeba se obrátit na OSPOD nebo na soud. 

         Děti v dětských domovech mají právo přijímat návštěvy
         rodičů a blízkých osob a udržovat s nimi kontakt formou
         korespondence a telefonických hovorů. Odsouzený rodič se
         může obrátit na DD se žádostí o relizaci návštěvy jeho dítěte
         ve vězení. Pokud to dovolí kapacita DD, měly by se návštěvy      
         konat.

Co pro mě může udělat Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 
„OSPOD“)?

         OSPOD může na druhého rodiče působit, aby dodržoval
         rodičovská práva a povinnosti a poučit ho o právních 
         důsledcích nedodržování rodičovských povinností.

         Může poskytnout rodičům součinnost k uzavření dohody
         o úpravě styku, apod. – v případě, že neexistuje soudní
         rozhodnutí o daném problému.

         Za určitých okolností může OSPOD přistoupit k uložení
         tzv. výchovného opatření  – např. napomenutí, stanovení
         dohledu nad dítětem, uložení omezení, a další. 
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