




















TRNKOV¡  EMMA  185921/4565  111

03. 10. 2018  08:20  ST!EDA

1iYãWČYD�Y�PtVWČ�E\GOLãWČ�URGLþĤ��
5RGLQD�E\GOt�Y�GRPČ��%\WRYp�SRGPtQN\�MVRX�SRGSUĤPČUQp��Y�VRXþDVQp�GREČ�QHRKURåXMH�]GUDYRW!
Qt�VWDY�GtWČWH�
3RURG�VSRQWiQQt��]iKODYtP��%H]�NRPSOLNDFt��3UR�QRYRUR]HQHFNRX�åORXWHQNX�SURSXãWČQL�����GHQ�
SR�SRURGX��3XSHþQt�SDKêO�MLå�RGSDGO��SXSHN�NOLGQê��EH]�]QiPHN�NUYiFHQt��0DWND�SOQČ�NRMt�±�FR���
KRGLQ\��GtWČ�VH�QD�NRMHQt�EXGt��0DWND�VH�FtWt�GREĜH��GtWČ�VH�MHYt�VSRNRMHQp��9�SRURGQLFL�SURYHGHQD�
NUHGHL]DFH��Y\ãHWĜHQD�NDWDUDNWD��N\þOH�L�VOXFK��
6HVWUD�PDWNX�HGXNRYDOD�Y�NRMHQt�D�QXWQRVWL�SRXåtYiQt�NRM��YRG\�
3OQČ�NRMHQD�
$1$01e=$��
5$��PDWND�.OiUD�7UQNRYi�������I\]��]GUDYi��VQtåHQê�LQWHOHNW��2WHF��.U\ãWRI�)XNV�������]GUDYê��
6RXUR]HQFL�����6OHGRYiQi�RQHPRFQČQt�VH�Y�URGLQČ�QHY\VN\WXMt�
2$��GtWČ�]�Qt]NRUL]��*UDYLGLW\��SRURG�Y�WHUPtQ\��6=��$6���������������J����FP��
3UHYHQWLYQt�SURKOtGND��3ĜHY]HWt�GR�SpþH��
$QWURSRPHWULFNp�~GDMH�
9êãND����FP
+PRWQRVW������J
2EYRG�KODY\�����FP
(XWUR¿FNê�QRYRUR]HQHF��NĤåH�VXELNWHULFNi��GREĜH�SURNUYHQi��K\GUDWDFH�D�WXJRU�NRåQi�GREUê��
KODYD�QRUPRFHIDOLFNi��9)�Y�QLYHDX��GXWLQD�~VWQt�þLVWi��RþL�D�QRF�EH]�VHNUHFH�X]OLQ\�QHKPDWiP��
G\FKiQt�VNOtSNRYp��þLVWp��YROQp��$6�SUDYLGHOQi��R]Y\�RKUDQLþHQp��]YXþQp��EĜtãNR�PČNNp��SURKPDW!
Qp��MiWUD�Y�REORXNX��VOH]LQX�QHKPDWiP��SXSHN�±�VXFKê��NOLGQê��EH]�]DUXGQXWt�RNROp��QHNUYiFt��
SXO]DFH�QD�$)�KPDWQp�ELODW���JHQLWiO�GtYþt��ESQ��0RUR����~FKRS��
=iYČU��]GUDYê�QRYRUR]HQHF
'RS��NRMLW�GOH�FKXWL��GiYDW�GtWČ�NH�VYČWOX�NYĤOL�åORXWHQFH��YLJDQWRO��NR�Y����WêGQHFK
=iNRQQê�]iVWXSFH�E\O�VUR]XPLWHOQêP�]SĤVREHP�SRXþHQ�D�Y�GRVWDWHþQpP�UR]VDKX�LQIRUPRYiQ�R�
]GUDYRWQtP�VWDYX�SDFLHQWD��VRXKODVt�V�SURYHGHQêP�YêNRQHP�D�QDYUåHQêP�SRVWXSHP��1H]OHWLOê�
SDFLHQW�VH�Y]KOHGHP�N�YČNX�QHPĤåH�Y\MiGĜLW��
ProvedenÈ  v!kony: DG ZOO.1, V!kony 02200, 01150
U"ivatelskÈ  formul· #e: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ  slu"by 002
           MUDR. V!RA TOV¡ "OV¡

05. 11. 2018  10:30  POND"LÕ

6�PDWNRX
3OQČ�NRMHQD��9LJDQWRO
3UHYHQWLYQt�SURKOtGND����WêGQĤ�
$QWURSRPHWULFNp�~GDMH�
9êãND����FP
+PRWQRVW������J
2EYRG�KODY\�����FP
(XWUR¿FNê�NRMHQHF��NĤåH�þLVWi��GREĜH�SURNUYHQi��K\GUDWDFH�D�WXJRU�NRåQi�GREUê��KODYD�QRUPRFH!
IDOLFNi��9)��[��FP��GXWLQD�~VWQt�þLVWi��GHQWLFH����RþL�D�QRF�EH]�VHNUHFH��X]OLQ\�QHKPDWiP��G\FKiQt�
VNOtSNRYp��þLVWp��YROQp��$6�SUDYLGHOQi��R]Y\�RKUDQLþHQp��]YXþQp��EĜtãNR�PČNNp��SURKPDWQp��MiWUD�Y�
REORXNX��VOH]LQX�QHKPDWiP��SXO]DFH�QD�$)�KPDWQp�ELODWHU���JHQLWiO�GtYþt��PRWRULFN\�ãLNRYQi��
=iYČU��]GUDYê�QRYRUR]HQHF�
3URYHGHQR�RþNRYiQt�,QIDQUL[�+H[D��PDWND�SRXþHQD��3RXþHQ�R�QXWQRVWL�VHWUYDW�SRG�OpNDĜVNêP�
GRKOHGHP�SR�GREX����PLQ��0DWND�VRXKODVt�
'RS��NRMLW�GOH�FKXWL��YLJDQWRO��SURPD]iYDW�SRNRåNX��Y�SĜtSDGČ�KRUHþN\�QXIRUHQ�EDE\�GOH�YiK\�
=iNRQQê�]iVWXSFH�E\O�VUR]XPLWHOQêP�]SĤVREHP�SRXþHQ�D�Y�GRVWDWHþQpP�UR]VDKX�LQIRUPRYiQ�R�
]GUDYRWQtP�VWDYX�SDFLHQWD��VRXKODVt�V�SURYHGHQêP�YêNRQHP�D�QDYUåHQêP�SRVWXSHP��1H]OHWLOê�
SDFLHQW�VH�Y]KOHGHP�N�YČNX�QHPĤåH�Y\MiGĜLW��
ProvedenÈ  v!kony: DG ZOO.1, V!kony 02022, Z⁄ M: 0,1x25646
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O$kov· nÌ : Infanrix Hexa (Di; TE; PE(a);HBV;IPV;Hib) po#.: 3 $ar"e A21BHJ33BN expirace 04/02/2020
U"ivatelskÈ  formul· #e: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ  slu"by 002
          MUDR. V!RA TOV¡ "OV¡

26. 11. 2018  11:30  POND"LÕ

6�PDWNRX
3OQČ�NRMHQD��9LJDQWRO
3UHYHQWLYQt�SURKOtGND����PČVtFH�
$QWURSRPHWULFNp�~GDMH�
9êãND����FP
+PRWQRVW�������J
2EYRG�KODY\�������FP
(XWUR¿FNê�NRMHQHF��NĤåH�þLVWi��GREĜH�SURNUYHQi��K\GUDWDFH�D�WXJRU�NRåQi�GREUê��KODYD�QRUPRFH!
IDOLFNi��GXWLQD�~VWQt�þLVWi��GHQWLFH����RþL�D�QRF�EH]�VHNUHFH��X]OLQ\�QHKPDWiP��G\FKiQt�VNOtSNRYp��
þLVWp��YROQp��$6�SUDYLGHOQi��R]Y\�RKUDQLþHQp��]YXþQp��EĜtãNR�PČNNp��SURKPDWQp��MiWUD�Y�REORXNX��
VOH]LQX�QHKPDWiP��SXO]DFH�QD�$)�KPDWQp�ELODWHU���JHQLWiO�GtYþt��NRQWDNWXMH��VO\ãt��Y�SROR]H�QD�
EĜLãH�KODYX�]YHGi
=iYČU��]GUDYê�NRMHQHF
3URYHGHQR�RþNRYiQt����GiYND�,QIDQUL[�+H[D��PDWND�SRXþHQD��3RXþHQ�R�QXWQRVWL�VHWUYDW�SRG�Op!
NDĜVNêP�GRKOHGHP�SR�GREX����PLQ��0DWND�VRXKODVt�
'RS��NRMLW�GOH�FKXWL��YLJDQWRO��Y�SĜtSDGČ�KRUHþN\�QXIRUHQ�EDE\�QHER�SDUDOHQ�SUR�GČWL�GOH�YiK\�
=iNRQQê�]iVWXSFH�E\O�VUR]XPLWHOQêP�]SĤVREHP�SRXþHQ�D�Y�GRVWDWHþQpP�UR]VDKX�LQIRUPRYiQ�R�
]GUDYRWQtP�VWDYX�SDFLHQWD��VRXKODVt�V�SURYHGHQêP�YêNRQHP�D�QDYUåHQêP�SRVWXSHP��1H]OHWLOê�
SDFLHQW�VH�Y]KOHGHP�N�YČNX�QHPĤåH�Y\MiGĜLW��
ProvedenÈ  v!kony: DG ZOO.1, V!kony 02022, Z⁄ M: 0,1x25646
O$kov· nÌ : Infanrix Hexa (Di; TE; PE(a);HBV;IPV;Hib) po#.: 3 $ar"e A21BHJ33BN expirace 04/02/2020
U"ivatelskÈ  formul· #e: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ  slu"by 002
          MUDR. V!RA TOV¡ "OV¡

21. 12. 2018  10:30  P¡ TEK

6�PDWNRX
3OQČ�NRMHQD��9LJDQWRO
3UHYHQWLYQt�SURKOtGND����PČVtFH�
$QWURSRPHWULFNp�~GDMH�
9êãND�����FP
+PRWQRVW�������J
2EYRG�KODY\�������FP
(XWUR¿FNê�NRMHQHF��NĤåH�þLVWi��GREĜH�SURNUYHQi��K\GUDWDFH�D�WXJRU�NRåQt�GREUê��KODYD�QRUPR!
FHIDOLFNi��9)����[����FP��GXWLQD�~VWQt�þLVWi��GHQWLFH����RþL�D�QRF�EH]�VHNUHFH��X]OLQ\�QHKPDWiP��
G\FKiQt�VNOtSNRYp��þLVWp��YROQp��$6�SUDYLGHOQi��R]Y\�RKUDQLþHQp��]YXþQp��EĜtãNR�PČNNp��SURKPDW!
Qp��MiWUD�Y�REORXNX��VOH]LQX�QHKPDWiP��SXO]DFH�QD�$)�KPDWQp�ELODWHU���JHQLWiO�GtYþt��NRQWDNWXMH��
VO\ãt��NRQtþN\�SDVH��9êYRM�Y�QRUPČ�
=iYČU��]GUDYi
3URYHGHQR�RþNRYiQt����GiYND�,QIDQUL[�+H[D��PDWND�SRXþHQD��3RXþHQ�R�QXWQRVWL�VHWUYDW�SRG�Op!
NDĜVNêP�GRKOHGHP�SR�GREX����PLQ��0DWND�VRXKODVt�
'RS��NRMLW�GOH�FKXWL��YLJDQWRO��Y�SĜtSDGČ�KRUHþN\�QXIRUHQ�EDE\�QHER�SDUDOHQ�SUR�GČWL�GOH�YiK\�
=iNRQQê�]iVWXSFH�E\O�VUR]XPLWHOQêP�]SĤVREHP�SRXþHQ�D�Y�GRVWDWHþQpP�UR]VDKX�LQIRUPRYiQ�R�
]GUDYRWQtP�VWDYX�SDFLHQWD��VRXKODVt�V�SURYHGHQêP�YêNRQHP�D�QDYUåHQêP�SRVWXSHP��1H]OHWLOê�
SDFLHQW�VH�Y]KOHGHP�N�YČNX�QHPĤåH�Y\MiGĜLW��
ProvedenÈ  v!kony: DG ZOO.1, V!kony 02022, Z⁄ M: 0,1x25646
O$kov· nÌ : Infanrix Hexa (Di; TE; PE(a);HBV;IPV;Hib) po#.: 3 $ar"e A21BHJ33BN expirace 04/02/2020
U"ivatelskÈ  formul· #e: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ  slu"by 002
          MUDR. V!RA TOV¡ "OV¡
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22. 02. 2019  10:45  P¡ TEK

6�PDWNRX
3OQČ�NRMHQD��9LJDQWRO
3UHYHQWLYQt�SURKOtGND����PČVtFĤ
$QWURSRPHWULFNp�~GDMH�
9êãND�����FP
+PRWQRVW�������J
2EYRG�KODY\�����FP
(XWUR¿FNê�NRMHQHF��NĤåH�þLVWi��GREĜH�SURNUYHQi��K\GUDWDFH�D�WXJRU�NRåQt�GREUê��KODYD�QRUPRFH!
IDOLFNi��GXWLQD�~VWQt�þLVWi��GHQWLFH����RþL�D�QRF�EH]�VHNUHFH��X]OLQ\�QHKPDWiP��G\FKiQt�VNOtSNRYp��
þLVWp��YROQp��$6�SUDYLGHOQi��R]Y\�RKUDQLþHQp��]YXþQp��EĜtãNR�PČNNp��SURKPDWQp��MiWUD�Y�REORXNX��
VOH]LQX�QHKPDWiP��SXO]DFH�QD�$)�KPDWQp�ELODWHU���JHQLWiO�GtYþt��0RWRULFN\�YHOPL�ãLNRYQi�±�SOD]t�
VH��MGH�QD�NROtQND�
=iYČU��]GUDYi�
'RS��NRMLW�GOH�FKXWL��YLJDQWRO
=iNRQQê�]iVWXSFH�E\O�VUR]XPLWHOQêP�]SĤVREHP�SRXþHQ�D�Y�GRVWDWHþQpP�UR]VDKX�LQIRUPRYiQ�R�
]GUDYRWQtP�VWDYX�SDFLHQWD��VRXKODVt�V�SURYHGHQêP�YêNRQHP�D�QDYUåHQêP�SRVWXSHP��1H]OHWLOê�
SDFLHQW�VH�Y]KOHGHP�N�YČNX�QHPĤåH�Y\MiGĜLW��
ProvedenÈ  v!kony: DG ZOO.1, V!kony 02022
U"ivatelskÈ  formul· #e: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ  slu"by 002
           MUDR. V!RA TOV¡ "OV¡

19. 07. 2019  10:45  P¡ TEK  

6�PDWNRX
3OQČ�NRMHQD��9LJDQWRO
3UHYHQWLYQt�SURKOtGND�����PČVtFĤ
$QWURSRPHWULFNp�~GDMH�
9êãND�����FP
+PRWQRVW�������J
2EYRG�KODY\�����FP
(XWUR¿FNê�NRMHQHF��NĤåH�þLVWi��GREĜH�SURNUYHQi��K\GUDWDFH�D�WXJRU�NRåQt�GREUê��KODYD�QRUPRFHID!
OLFNi��GXWLQD�~VWQt�þLVWi��GHQWLFH������RþL�D�QRF�EH]�VHNUHFH��X]OLQ\�QHKPDWiP��G\FKiQt�VNOtSNRYp��
þLVWp��YROQp��$6�SUDYLGHOQi��R]Y\�RKUDQLþHQp��]YXþQp��EĜtãNR�PČNNp��SURKPDWQp��MiWUD�Y�REORXNX��
VOH]LQX�QHKPDWiP��SXO]DFH�QD�$)�KPDWQp�ELODWHU���JHQLWiO�GtYþt��0RWRULFNê�YêYRM�YHOPL�GREUê�±�
OH]H��VWDYt�VH�R�QiE\WHN��
=iYČU��]GUDYi�
'RS��NRMLW�GOH�FKXWL��YLJDQWRO
=iNRQQê�]iVWXSFH�E\O�VUR]XPLWHOQêP�]SĤVREHP�SRXþHQ�D�Y�GRVWDWHþQpP�UR]VDKX�LQIRUPRYiQ�R�
]GUDYRWQtP�VWDYX�SDFLHQWD��VRXKODVt�V�SURYHGHQêP�YêNRQHP�D�QDYUåHQêP�SRVWXSHP��1H]OHWLOê�
SDFLHQW�VH�Y]KOHGHP�N�YČNX�QHPĤåH�Y\MiGĜLW��
ProvedenÈ  v!kony: DG ZOO.1, V!kony 02022
U"ivatelskÈ  formul· #e: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ  slu"by 002
          MUDR. V!RA TOV¡ "OV¡
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�ÒMH]G������������3URVWČMRY

þ.j.: 98�74-1�/ýJ-20��-0400VZ  3URVWČMRY 1. �� 201�          

Poþet listĤ: 1 

ÚěEDNÍ ZÁZNAM
__________________________________________________________________________ 

�
� 'QH�������������YH�������SĜLMDO�QVWUåP��0JU��3HWU�+RYRUQê�REVOXKXMtFt�WtVĖRYRX�OLQNX�
����]�WHOHIRQQtKR�þtVOD����������;;�KRYRU�RG�åHQ\��NWHUi�XYHGOD��åH�MHMt�GFHUX�SRNRXVDO�SHV�D�
WHþH�Mt�YHONp�PQRåVWYt�NUYH��9RODMtFt�VH�SĜHGVWDYLOD�MDNR�.OiUD�7UQNRYi��1D�GRWD]�QVWUåP��
+RYRUQpKR��]GD�MLå�E\OD�SĜLYROiQD�]GUDYRWQLFNi�SRPRF��YRODMtFt�RGSRYČGČOD�QHJDWLYQČ��1VWUåP��
+RYRUQê�]DMLVWLO�SĜLYROiQt�]GUDYRWQtNĤ�QD�DGUHVX�VGČOHQRX�YRODMtFt���.DPHQQi������3URVWČMRY�
������

� 2G�YRODMtFt�WHOHIRQ�SĜHY]DO�QH]MLãWČQê�PXå��NWHUê�GR�WHOHIRQX�NĜLþHO�Ä2NDPåLWČ�]YHGQČWH�
W\�VYp�SUGH���D�GRYDOWH�VHP��Y\�OtQê�KRYD����$&$%�VYL�������³��=�KRYRUX�E\OR�]ĜHMPp��åH�RVRE\��
NWHUp�VH�QD�PtVWČ�QDFKi]HMt�MVRX�SRG�YOLYHP�DONRKROX��%\O�VO\ãHW�NĜLN�GtWČWH�D�KODVLWê�KRYRU�Då�
KiGND�UR]UXãHQêFK�GRVSČOêFK�

� =�GĤYRGX�SRGH]ĜHQt�QD�VSiFKiQt�WUHVWQpKR�þLQX�QD�QH]OHWLOp��QDSĜ��XEOtåHQt�QD�]GUDYt�]�
QHGEDORVWL��E\OD�QD�PtVWR�Y\VOiQD�KOtGND�YH�VORåHQt�UWQ��%F��=GHQČN�+UXEê�D�QSUDS��,QJ��3HWU�
=iSODWD��1D�XYHGHQp�DGUHVH�VH�QDFKi]t�SRERĜHQi�FKDOXSD��1D�PtVWČ�MLå�E\OL�]GUDYRWQtFL��NWHĜt�
SRVN\WRYDOL�SpþL�SRNRXVDQp�QH]OHWLOp��=GUDYRWQtFL�XYHGOL��åH�QH]OHWLOi�QHQt�Y�RKURåHQt�åLYRWD��
E\O�YãDN�QXWQê�SĜHYR]�GR�QHPRFQLFH�N�RãHWĜHQt�D�SUDYGČSRGREQČ�L�GpOH�WUYDMtFt�KRVSLWDOL]DFH�

� 1D�PtVWČ�E\O\�]MLãWČQ\�GYČ�GRVSČOp�RVRE\��D�WR�URGLþH�]UDQČQp�QH]OHWLOp��PDWND�.OiUD�
7UQNRYi������������D�RWHF�.U\ãWRI�)XNV�QDU���������������GiOH�MHQ�URGLþH���+OtGND�QD�PtVWČ�
SR]RURYDOD�YČWãt�PQRåVWYt�ODKYt�RG�SLYD�D�GYČ�Y\SLWp�ODKYH�UXPX�������O���%\OD�SRĜt]HQD�
IRWRGRNXPHQWDFH��8�URGLþĤ�QH]OHWLOp�E\OD�SURYHGHQD�GHFKRYi�]NRXãND�X�.U\ãWRID�)XNVH�E\OR�
]MLãWČQR�����D�X�.OiU\�7UQNRYp�����SURPLOH�DONRKROX�Y�NUYL��=i]QDP\�R�GHFKRYp�]NRXãFH�MVRX�
SĜLORåHQ\�N�WRPXWR�GRNXPHQWX��1D�PtVWČ�QHE\O�åiGQê�SHV��ERXGD��DQL�åiGQp�SĜHGPČW\�
VYČGþtFt�R�WRP��åH�E\�URGLQD�SVD�PČOD�

� +OtGND�VH�SRNXVLOD�]MLVWLW�þt�MH�SHV��NWHUê�SRNRXVDO�QH]OHWLORX�D�NGH�VH�QDFKi]t��5RGLþH�R�
WRP�RGPtWOL�FRNROLY�VGČOLW��6�RKOHGHP�QD�]QDþQp�UR]UXãHQt�PDWN\�QH]OHWLOp��NWHUi�E\OD�
UR]KRGQXWD�RGMHW�V�QH]OHWLORX�GR�QHPRFQLFH��D�SRGQDSLORVW�RWFH�E\OR�XSXãWČQR�RG�MHMLFK�GDOãtKR�
Y\WČåRYiQt��+OtGND�URGLþH�SRXþLOD�R�WRP��åH�EXGRX�SĜHGYROiQL�N�SRGiQt�Y\VYČWOHQt�

� � � � � � � QSUDS��3HWU�=iSODWD��Y�U�
� � � � � � � �������YUFKQt�LQVSHNWRU
9�3URVWČMRYČ�GQH�����������
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č. j. Nc 5000/2019-13 
 
 

USNESENÍ 
 
 
Okresní soud v Prostějově rozhodl samosoudcem Mgr. Ivem Rozhodným ve věci 
 
nezletilé: Ema Trnková, narozená dne 21. 9. 2018 
 bytem Kamenná 356, 796 55 Prostějov 
 
dcery rodičů: Klára Trnková, narozená dne 6. 5. 1998 
 bytem Kamenná 356, 796 55 Prostějov 
 
 Kryštof Fuks, narozený dne 13. 1. 1987 
 bytem Kamenná 356, 796 55 Prostějov 
 
za účasti: 
navrhovatele: Městský úřad Prostějov, odbor sociálních věcí a prevence 
 sídlem Bachova 25, 796 01 Prostějov 
 
o úpravu poměrů, o návrhu na nařízení předběžného opatření podle § 452 zákona 
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. ř. s.“) 
 

takto: 

Soud nařizuje podle § 452 z. ř. s. toto předběžné opatření: 
 
Nezletilá Ema Trnková, narozená dne 21. 9. 2018, se předává do pěstounské péče na přechodnou 
dobu manželům Janě Jonášové, narozené dne 26. 11. 1967, a Davidu Jonášovi, narozenému dne 
9. 5. 1962, oběma bytem Pod hradem 34, 798 03 Plumlov. 
 

Odůvodnění: 

1. Dne 8. 9. 2019 podal Městský úřad Prostějov, odbor sociálních věcí a prevence návrh na nařízení 
předběžného opatření podle § 452 z. ř. s., kterým by byla nezletilá Ema Trnková, narozená dne 21. 
9. 2018, bytem Kamenná 356, Prostějov, předána do pěstounské péče na přechodnou dobu 
manželům Janě Jonášové, narozené dne 26. 11. 1967, a Davidu Jonášovi, narozenému dne 9. 5. 
1962, oběma bytem Pod hradem 34, Plumlov. 

2. Navrhovatel uvedl, že ho dne 2. 9. 2019 vyrozuměla Hanácká nemocnice o tom, že do její péče 
byla převzata nezletilá, kterou pokousal pes a jejíž rodiče byli v době pokousání pod vlivem 
alkoholu. Rodiče nezletilé odmítli sdělit, čí je pes a zda byl očkován proti vzteklině. Nezletilá tak 
musela podstoupit pravděpodobně zbytečné očkování. Rodiče navíc nestandardně komunikovali 
se zdravotníky a ti nabyli dojmu, že rodiče nebudou schopni s dcerou provádět rehabilitaci, 
potřebnou k předejití možných komplikací po pokousání. Nezletilá doposud nebyl propuštěna 
z nemocnice. 

3. Navrhovatel dále uvedl, že nezletilá je v jeho péči od narození. Rodina žije v rozpadajícím se domě 
bez tekoucí vody. V domě je nepořádek a rodina odmítá pomoc od terénní služby. Rodiče 
opakovaně prokázali, že nejsou schopni poskytovat nezletilé kvalitní péči, a i přes snahu 
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navrhovatele umožnit péči v rodinném prostředí došlo k ohrožení zdraví nezletilé. Pokud by 
nezletilá zůstala v péči rodičů, hrozí, že nebude pravidelně rehabilitovat svá zranění a doživotně si 
ponese následky, kterým lze předejít. Rodiče dle navrhovatele nemají náhled na své závadové 
chování.  

4. V širší rodině nebyla navrhovatelem zjištěna vhodná osoba, která by se byla o nezletilou schopná 
postarat. 

5. Manželé Jana a David Jonášovi jsou zařazeni do evidence osob, které mohou vykonávat 
pěstounskou péči na přechodnou dobu. 

6. Podle § 452 odst. 1 z. ř. s. ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na 
to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální 
vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud předběžným opatřením 
upraví poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu tak, že nařídí, aby dítě bylo umístěno ve vhodném 
prostředí, které v usnesení označí. 

7. Podle § 452 odst. 2 z. ř. s. se vhodným prostředím rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení 
způsobilého zajistit nezletilému řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, jakož i 
rozumovou vyspělost a umožnit realizaci případných jiných opatření stanovených předběžným 
opatřením. Předběžným opatřením podle odstavce 1 lze svěřit dítě i do pěstounské péče na 
přechodnou dobu, po kterou rodič nemůže dítě ze závažných důvodů vychovávat, nebo po jejímž 
uplynutí lze dítě svěřit do péče před osvojením, dát souhlas rodiče s osvojením či rozhodnout o 
tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení. 

8. Podle § 459 odst. 2 z. ř. s. předběžné opatření, kterým se dítě svěřuje do pěstounské péče na 
přechodnou dobu podle § 452 odst. 2 věty druhé, trvá 3 měsíce od jeho vykonatelnosti; bylo-li před 
uplynutím doby zahájeno řízení ve věci samé, pak trvá do doby, než se stane vykonatelným 
rozhodnutí, kterým se toto řízení končí, nebo rozhodnutí, kterým bylo předběžné opatření zrušeno. 

9. Navrhovatel k návrhu doložil rodný list nezletilé Emy Trnkové, úřední záznam Policie ČR OOP 
Prostějov ze dne 31. 8. 2019, včetně výtisku dechových zkoušek, záznamy ze sociálních šetření 
Městského úřadu Prostějov, odboru sociálních věcí a prevence v rodině po narození nezletilé, 
včetně individuálního plánu ochrany dítěte jehož součástí je i záznam o zmařené případové 
konferenci, příjmovou zprávu nezletilé z Hanácké nemocnice, operační zprávu o operaci nezletilé 
ze dne 2. 9. 2019 a záznam ze zdravotnické dokumentace nezletilé ze dne 5. 9. 2019, osvědčující 
neúspěšné školení rodičů o postupech rehabilitace.  

10. Z rodného listu nezletilé vyplynulo, že dne 21. 9. 2018 se matce Kláře Trnkové, nar. dne 6. 5. 1998, 
bytem Kamenná 356, Prostějov, a otci Kryštofu Fuksovi, nar. dne 13. 1. 1987, bytem Kamenná 
356, Prostějov, narodila nezletilá Ema Trnková. 

11. Z úředního záznamu Policie ČR OOP Prostějov ze dne 31. 8. 2019 vyplynulo, že dne 31. 8. 2019 
ve 22.15 hodin volala na linku 158 rozrušená žena, která představila jako Klára Trnková. Volající 
uvedla, že její dceru pokousal pes a teče jí hodně krve. V telefonu byly slyšet hlasy pravděpodobně 
podnapilých mužů, z nichž jeden na chvíli převzal telefon a vulgárně se dožadoval okamžitého 
příjezdu pomoci. Volající byla upozorněna, že volá na policii, a nikoliv na záchrannou službu. 
Volající uvedla, že zdravotníci doposud nebyli přivoláni. Policista hovořící s volající zajistil přivolání 
zdravotníků. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu vůči nezletilé byla na místo, na adresu 
Kamenná 356, Prostějov, vyslána hlídka. Na místě již byli zdravotníci, kteří poskytovali péči 
nezletilé. Na místě se dále nacházely dvě dospělé osoby, a to rodiče nezletilé, matka Klára Trnková, 
nar. 6. 5. 1998, a otec Kryštof Fuks, nar. 13. 1. 1987. Hlídka na místě pozorovala větší množství 
lahví od piva a dvě vypité lahve rumu (0,75 l). U rodičů nezletilé byla provedena dechová zkouška; 
u Kryštofa Fukse bylo zjištěno 1,5 promile a u Kláry Trnkové 0,3 promile alkoholu v krvi. Na 
dotaz, jaký pes nezletilou pokousal a kdo je jeho vlastníkem, odmítli rodiče nezletilé cokoliv sdělit. 
Matka byla spolu s nezletilou převezena rychlou záchrannou službou do Hanácké nemocnice. 



- 3 -                                                         Nc 5000/2019 

 
12. Z předložených záznamů ze sociálních šetření Městského úřadu Prostějov, odboru sociálních věcí 

a prevence (navrhovatele) vyplynulo, že nezletilá je v péči navrhovatele jako orgánu sociálně-právní 
ochrany od třetího dne po svém narození, kdy byl navrhovatel vyrozuměn Hanáckou nemocnicí, 
že matka novorozeného dítěte projevuje omezené kompetence v péči o dítě a že v sociálním 
prostředí nezletilé není žádná osoba, která by byla schopná matku podpořit. Při místním šetření 
navrhovatele v rodině nezletilé dne 11. 9. 2018 bylo zjištěno, že matka je osobou s mentálním 
postižením a otec se v minulosti dopustil trestného činu. Prostředí pro bydlení se jevilo jako 
nestandardní, chyběla tekoucí voda i elektřina. Další záznamy navrhovatele o práci s rodinou 
obsahují zjištění svědčící o dílčích nedostatcích v péči rodiny o nezletilou, například používání příliš 
studené vody ke koupání nezletilé dne 11. 10. 2018 nebo nedostatečné znalosti matky o přípravě 
příkrmů dne 14. 12. 2018. Ze záznamů také vyplývá, že v domácnosti není dostatečně dodržován 
pořádek a zejména otec častěji požívá alkoholu (záznam ze dne 11. 10. 2018, 14. 12. 2018, 14. 1. 
2019). 

13. Z přiloženého individuálního plánu ochrany dítěte vyplynulo, že navrhovatel se rodině snažil 
zajistit podporu, nicméně rodiče nezletilé na to dostatečně nereagovali, o čemž svědčí záznam o 
odmítnutí podpory ze strany organizace Dobrý zítřek a následná nespolupráce otce nezletilé při 
případové konferenci dne 18. 12. 2018 která byla svolána v reakci na toto odmítnutí. 

14. Z poskytnuté zdravotnické dokumentace nezletilé o její aktuální hospitalizaci stále probíhající ode 
dne 31. 8. 2019 vyplynulo, že nezletilá byla do Hanácké nemocnice převezena rychlou záchrannou 
službou uvedeného dne ve 23.03 hodin v doprovodu matky. Nezletilá měla tržnou ránu na 
předloktí pravé horní končetiny v délce 5 cm, přičemž byly zasaženy šlachy, dále měla tržnou ránu 
na levé tváři v délce 2,5 cm. Rodiče nezletilé odmítli sdělit, jaký pes ji poranil, kde se tento pes 
nachází a zda byl očkován proti vzteklině, a to i přesto, že byli informováni o nutnosti očkovat 
nezletilou proti vzteklině, pokud se neprokáže, že byl pes očkován. Rodiče psa ani jeho majitele 
neoznačili, a nezletilá tak byla očkována. Ze zprávy o operaci nezletilé ze dne 1. 9. 2019 vyplývá, 
že jí byla provedena rekonstrukce šlach pravé ruky a že je doporučována několikaměsíční 
rehabilitace, jinak hrozí trvalé omezení hybnosti ruky. Ze záznamu ze zdravotnické dokumentace 
nezletilé ze dne 5. 9. 2019 vyplývá, že zdravotníci rodičům demonstrovali cviky, které bude nutné 
s nezletilou provádět; rodiče nezletilé však nebyli schopni cviky uspokojivě zopakovat. 

15. Po přezkoumání spisového materiálu a všech okolností dospěl soud k závěru, že návrh na vydání 
předběžného opatření je důvodný, a proto mu bylo v celém rozsahu vyhověno. 

16. Je osvědčeno, že rodiče nejsou schopni nezletilé poskytovat péči na potřebné úrovni, odmítali 
nabízenou podporu a zcela zbytečně vystavili nezletilou ohrožení, které může mít trvalé následky 
na její zdraví, a nelze předpokládat, že by rodiče své jednání změnili a zajistili nezletilé péči, kterou 
aktuálně potřebuje. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení 
ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu v Prostějově. 

Toto rozhodnutí je vykonatelné vydáním podle § 457 z. ř. s. 

 

Prostějov 9. září 2019 

 

Mgr. Ivo Rozhodný v. r.  
samosoudce 








