TRNKOV¡ EMMA 185921/4565 111
03. 10. 2018 08:20 STŘEDA
!

!

ProvedenÈ výkony: DG ZOO.1, Výkony 02200, 01150
UživatelskÈ formul· ře: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ služby 002
MUDR. VĚRA TOV¡ ČOV¡
05. 11. 2018 10:30 PONDĚLÕ

!

ProvedenÈ výkony: DG ZOO.1, Výkony 02022, Z⁄ M: 0,1x25646

TRNKOV¡ EMMA 185921/4565 111
Očkov· nÌ : Infanrix Hexa (Di; TE; PE(a);HBV;IPV;Hib) poč.: 3 šarže A21BHJ33BN expirace 04/02/2020
UživatelskÈ formul· ře: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ služby 002
MUDR. VĚRA TOV¡ ČOV¡
26. 11. 2018 11:30 PONDĚLÕ

!

!

ProvedenÈ výkony: DG ZOO.1, Výkony 02022, Z⁄ M: 0,1x25646
Očkov· nÌ : Infanrix Hexa (Di; TE; PE(a);HBV;IPV;Hib) poč.: 3 šarže A21BHJ33BN expirace 04/02/2020
UživatelskÈ formul· ře: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ služby 002
MUDR. VĚRA TOV¡ ČOV¡
21. 12. 2018 10:30 P¡ TEK

!
!

!

ProvedenÈ výkony: DG ZOO.1, Výkony 02022, Z⁄ M: 0,1x25646
Očkov· nÌ : Infanrix Hexa (Di; TE; PE(a);HBV;IPV;Hib) poč.: 3 šarže A21BHJ33BN expirace 04/02/2020
UživatelskÈ formul· ře: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ služby 002
MUDR. VĚRA TOV¡ ČOV¡

TRNKOV¡ EMMA 185921/4565 111
22. 02. 2019 10:45 P¡ TEK

!

ProvedenÈ výkony: DG ZOO.1, Výkony 02022
UživatelskÈ formul· ře: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ služby 002
MUDR. VĚRA TOV¡ ČOV¡
19. 07. 2019 10:45 P¡ TEK

!

ProvedenÈ výkony: DG ZOO.1, Výkony 02022
UživatelskÈ formul· ře: souhlas/nesouhlas zdravotnÌ služby 002
MUDR. VĚRA TOV¡ ČOV¡

.j.: 98 74-1 / J-20

-0400VZ

1.

201

Po et list : 1

Ú EDNÍ ZÁZNAM
__________________________________________________________________________

. j. Nc 5000/2019-13

USNESEN
Okresní soud v Prost jov rozhodl samosoudcem Mgr. Ivem Rozhodn m ve v ci
nezletilé:

Ema Trnkov , narozená dne 21. 9. 2018
bytem Kamenná 356, 796 55 Prost jov

dcery rodi :

Kl ra Trnkov , narozená dne 6. 5. 1998
bytem Kamenná 356, 796 55 Prost jov
Kry tof Fuks, narozen dne 13. 1. 1987
bytem Kamenná 356, 796 55 Prost jov

za ú asti:
navrhovatele:

M stsk
ad Prost jov, odbor sociálních v cí a prevence
sídlem Bachova 25, 796 01 Prost jov

o pravu pom r , o n vrhu na na en p edb n ho opat en podle § 452 zákona
. 292/2013 Sb., o zvlá tních ízeních soudních, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen „z. . s.“)
takto:
Soud na izuje podle § 452 z. . s. toto p edb né opat ení:
Nezletilá Ema Trnková, narozená dne 21. 9. 2018, se p edává do p stounské pé e na p echodnou
dobu man el m Jan Joná ové, narozené dne 26. 11. 1967, a Davidu Joná ovi, narozenému dne
9. 5. 1962, ob ma bytem Pod hradem 34, 798 03 Plumlov.
Od vodn n :
1. Dne 8. 9. 2019 podal M stsk ú ad Prost jov, odbor sociálních v cí a prevence návrh na na ízení
p edb ného opat ení podle § 452 z. . s., kter m by byla nezletilá Ema Trnková, narozená dne 21.
9. 2018, bytem Kamenná 356, Prost jov, p edána do p stounské pé e na p echodnou dobu
man el m Jan Joná ové, narozené dne 26. 11. 1967, a Davidu Joná ovi, narozenému dne 9. 5.
1962, ob ma bytem Pod hradem 34, Plumlov.
2. Navrhovatel uvedl, e ho dne 2. 9. 2019 vyrozum la Hanácká nemocnice o tom, e do její pé e
byla p evzata nezletilá, kterou pokousal pes a její rodi e byli v dob pokousání pod vlivem
alkoholu. Rodi e nezletilé odmítli sd lit, í je pes a zda byl o kován proti vzteklin . Nezletilá tak
musela podstoupit pravd podobn zbyte né o kování. Rodi e navíc nestandardn komunikovali
se zdravotníky a ti nabyli dojmu, e rodi e nebudou schopni s dcerou provád t rehabilitaci,
pot ebnou k p edejití mo n ch komplikací po pokousání. Nezletilá doposud nebyl propu t na
z nemocnice.
3. Navrhovatel dále uvedl, e nezletilá je v jeho pé i od narození. Rodina ije v rozpadajícím se dom
bez tekoucí vody. V dom je nepo ádek a rodina odmítá pomoc od terénní slu by. Rodi e
opakovan prokázali, e nejsou schopni poskytovat nezletilé kvalitní pé i, a i p es snahu
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navrhovatele umo nit pé i v rodinném prost edí do lo k ohro ení zdraví nezletilé. Pokud by
nezletilá z stala v pé i rodi , hrozí, e nebude pravideln rehabilitovat svá zran ní a do ivotn si
ponese následky, kter m lze p edejít. Rodi e dle navrhovatele nemají náhled na své závadové
chování.
4. V ir í rodin nebyla navrhovatelem zji t na vhodná osoba, která by se byla o nezletilou schopná
postarat.
5. Man elé Jana a David Joná ovi jsou za azeni do evidence osob, které mohou vykonávat
p stounskou pé i na p echodnou dobu.
6. Podle § 452 odst. 1 z. . s. ocitlo-li se nezletilé dít ve stavu nedostatku ádné pé e bez ohledu na
to, zda tu je i není osoba, která má právo o dít pe ovat, nebo je-li ivot dít te, jeho normální
v voj nebo jin d le it zájem vá n ohro en nebo byl-li naru en, soud p edb n m opat ením
upraví pom ry dít te na nezbytn nutnou dobu tak, e na ídí, aby dít bylo umíst no ve vhodném
prost edí, které v usnesení ozna í.
7. Podle § 452 odst. 2 z. . s. se vhodn m prost edím rozumí v chovné prost edí u osoby nebo za ízení
zp sobilého zajistit nezletilému ádnou pé i s ohledem na jeho fyzick a du evní stav, jako i
rozumovou vysp lost a umo nit realizaci p ípadn ch jin ch opat ení stanoven ch p edb n m
opat ením. P edb n m opat ením podle odstavce 1 lze sv it dít i do p stounské pé e na
p echodnou dobu, po kterou rodi nem e dít ze záva n ch d vod vychovávat, nebo po jejím
uplynutí lze dít sv it do pé e p ed osvojením, dát souhlas rodi e s osvojením i rozhodnout o
tom, e není t eba souhlasu rodi e k osvojení.
8. Podle § 459 odst. 2 z. . s. p edb né opat ení, kter m se dít sv uje do p stounské pé e na
p echodnou dobu podle § 452 odst. 2 v ty druhé, trvá 3 m síce od jeho vykonatelnosti; bylo-li p ed
uplynutím doby zahájeno ízení ve v ci samé, pak trvá do doby, ne se stane vykonateln m
rozhodnutí, kter m se toto ízení kon í, nebo rozhodnutí, kter m bylo p edb né opat ení zru eno.
9. Navrhovatel k návrhu dolo il rodn list nezletilé Emy Trnkové, ú ední záznam Policie R OOP
Prost jov ze dne 31. 8. 2019, v etn v tisku dechov ch zkou ek, záznamy ze sociálních et ení
M stského ú adu Prost jov, odboru sociálních v cí a prevence v rodin po narození nezletilé,
v etn individuálního plánu ochrany dít te jeho sou ástí je i záznam o zma ené p ípadové
konferenci, p íjmovou zprávu nezletilé z Hanácké nemocnice, opera ní zprávu o operaci nezletilé
ze dne 2. 9. 2019 a záznam ze zdravotnické dokumentace nezletilé ze dne 5. 9. 2019, osv d ující
neúsp né kolení rodi o postupech rehabilitace.
10. Z rodného listu nezletilé vyplynulo, e dne 21. 9. 2018 se matce Klá e Trnkové, nar. dne 6. 5. 1998,
bytem Kamenná 356, Prost jov, a otci Kry tofu Fuksovi, nar. dne 13. 1. 1987, bytem Kamenná
356, Prost jov, narodila nezletilá Ema Trnková.
11. Z ú edního záznamu Policie R OOP Prost jov ze dne 31. 8. 2019 vyplynulo, e dne 31. 8. 2019
ve 22.15 hodin volala na linku 158 rozru ená ena, která p edstavila jako Klára Trnková. Volající
uvedla, e její dceru pokousal pes a te e jí hodn krve. V telefonu byly sly et hlasy pravd podobn
podnapil ch mu , z nich jeden na chvíli p evzal telefon a vulgárn se do adoval okam itého
p íjezdu pomoci. Volající byla upozorn na, e volá na policii, a nikoliv na záchrannou slu bu.
Volající uvedla, e zdravotníci doposud nebyli p ivoláni. Policista hovo ící s volající zajistil p ivolání
zdravotník . Z d vodu podez ení ze spáchání trestného inu v i nezletilé byla na místo, na adresu
Kamenná 356, Prost jov, vyslána hlídka. Na míst ji byli zdravotníci, kte í poskytovali pé i
nezletilé. Na míst se dále nacházely dv dosp lé osoby, a to rodi e nezletilé, matka Klára Trnková,
nar. 6. 5. 1998, a otec Kry tof Fuks, nar. 13. 1. 1987. Hlídka na míst pozorovala v t í mno ství
lahví od piva a dv vypité lahve rumu (0,75 l). U rodi nezletilé byla provedena dechová zkou ka;
u Kry tofa Fukse bylo zji t no 1,5 promile a u Kláry Trnkové 0,3 promile alkoholu v krvi. Na
dotaz, jak pes nezletilou pokousal a kdo je jeho vlastníkem, odmítli rodi e nezletilé cokoliv sd lit.
Matka byla spolu s nezletilou p evezena rychlou záchrannou slu bou do Hanácké nemocnice.
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12. Z p edlo en ch záznam ze sociálních et ení M stského ú adu Prost jov, odboru sociálních v cí
a prevence (navrhovatele) vyplynulo, e nezletilá je v pé i navrhovatele jako orgánu sociáln -právní
ochrany od t etího dne po svém narození, kdy byl navrhovatel vyrozum n Hanáckou nemocnicí,
e matka novorozeného dít te projevuje omezené kompetence v pé i o dít a e v sociálním
prost edí nezletilé není ádná osoba, která by byla schopná matku podpo it. P i místním et ení
navrhovatele v rodin nezletilé dne 11. 9. 2018 bylo zji t no, e matka je osobou s mentálním
posti ením a otec se v minulosti dopustil trestného inu. Prost edí pro bydlení se jevilo jako
nestandardní, chyb la tekoucí voda i elekt ina. Dal í záznamy navrhovatele o práci s rodinou
obsahují zji t ní sv d ící o díl ích nedostatcích v pé i rodiny o nezletilou, nap íklad pou ívání p íli
studené vody ke koupání nezletilé dne 11. 10. 2018 nebo nedostate né znalosti matky o p íprav
p íkrm dne 14. 12. 2018. Ze záznam také vypl vá, e v domácnosti není dostate n dodr ován
po ádek a zejména otec ast ji po ívá alkoholu (záznam ze dne 11. 10. 2018, 14. 12. 2018, 14. 1.
2019).
13. Z p ilo eného individuálního plánu ochrany dít te vyplynulo, e navrhovatel se rodin sna il
zajistit podporu, nicmén rodi e nezletilé na to dostate n nereagovali, o em sv d í záznam o
odmítnutí podpory ze strany organizace Dobr zít ek a následná nespolupráce otce nezletilé p i
p ípadové 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, e nezletilá byla do Hanácké nemocnice p evezena rychlou záchrannou
slu bou uvedeného dne ve 23.03 hodin v doprovodu matky. Nezletilá m la tr nou ránu na
p edloktí pravé horní kon etiny v délce 5 cm, p i em byly zasa eny lachy, dále m la tr nou ránu
na levé tvá i v délce 2,5 cm. Rodi e nezletilé odmítli sd lit, jak pes ji poranil, kde se tento pes
nachází a zda byl o kován proti vzteklin , a to i p esto, e byli informováni o nutnosti o kovat
nezletilou proti vzteklin , pokud se neproká e, e byl pes o kován. Rodi e psa ani jeho majitele
neozna ili, a nezletilá tak byla o kována. Ze zprávy o operaci nezletilé ze dne 1. 9. 2019 vypl vá,
e jí byla provedena rekonstrukce lach pravé ruky a e je doporu ována n kolikam sí ní
rehabilitace, jinak hrozí trvalé omezení hybnosti ruky. Ze záznamu ze zdravotnické dokumentace
nezletilé ze dne 5. 9. 2019 vypl vá, e zdravotníci rodi m demonstrovali cviky, které bude nutné
s nezletilou provád t; rodi e nezletilé v ak nebyli schopni cviky uspokojiv zopakovat.
15. Po p ezkoumání spisového materiálu a v ech okolností dosp l soud k záv ru, e návrh na vydání
p edb ného opat ení je d vodn , a proto mu bylo v celém rozsahu vyhov no.
16. Je osv d eno, e rodi e nejsou schopni nezletilé poskytovat pé i na pot ebné úrovni, odmítali
nabízenou podporu a zcela zbyte n vystavili nezletilou ohro ení, které m e mít trvalé následky
na její zdraví, a nelze p edpokládat, e by rodi e své jednání zm nili a zajistili nezletilé pé i, kterou
aktuáln pot ebuje.

Pou en :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dn od doru ení jeho písemného vyhotovení
ke Krajskému soudu v Brn prost ednictvím Okresního soudu v Prost jov .
Toto rozhodnutí je vykonatelné vydáním podle § 457 z. . s.
Prost jov 9. zá í 2019
Mgr. Ivo Rozhodn v. r.
samosoudce

