
 
 

Tiskopis Žádosti o vydání souhlasu s prodloužením smlouvy o poskytování ochrany a pomoci 
dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42a odst. 4 zákona o sociálně-
právní ochraně dětí, v platném znění 

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v ………………………………………………………………….. 

se sídlem ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Žádost o vydání souhlasu s prodloužením smlouvy o poskytování ochrany 
 a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) 

podle § 42a odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění (dále jen „ZSPOD“) 

 

I. Účastníci řízení: 

Nezletilé dítě: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Trvalý pobyt: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jednající samo – zastoupené zákonným zástupcem-poručníkem-jiným oprávněným 
zástupcem (vyberte), a to 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(uveďte jméno, příjmení a adresu zástupce dítěte) 

a  

 

Osoba provozující ZDVOP 

Název/Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………. 

Sídlo/adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………… 

ID datové schránky/Doručovací adresa:………………………………………………………………………………… 

jejímž jménem jedná: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 
 

 

Žadatel/é v souladu s § 16b odst. 1 písm. b) ZSPOD žádá/žádají o vydání souhlasu 
s prodloužením smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP  
ze dne ………………………………..  podle § 42a odst. 4 ZSPOD.  

K této smlouvě byl Městským úřadem / Magistrátem / Úřadem městské části 
…………………………………………………………………………………….. (název obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností) vydán souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti  
ve ZDVOP na dobu do ………………………………………………, a to rozhodnutím  
ze dne ……………………………………, které nabylo právní moci dne ……………………………………. 

Smluvní strany výše uvedené smlouvy o poskytování ochrany a pomoci se dohodly,  
že požádají o vydání souhlasu s prodloužením smlouvy, a to na dobu  
do ……………………………… 

Žadatele/é uvádí následují důvod/y pro prodloužení smlouvy o poskytování ochrany  
a pomoci dítěti ve ZDVOP a pro určení doby, na kterou se žádá o vydání souhlasu 
s prodloužením smlouvy1: 

 

 

V ………………….. dne…………………………. 

Podpis žadatele/žadatelů: 

 
…………………………………………….    ……………………………………………. 
       nezl. dítě/zástupce                       provozovatel ZDVOP 

 
1 V případě potřeby doplňte či doložte důvody pro prodloužení smlouvy o poskytování ochrany a pomoci 
v samostatné příloze. 


