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Sociálně-právní ochrana se vztahuje především na děti v následujících životních situacích: 

• rodiče dětí zemřeli; neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; nebo 

nevykonávají nebo zneužívají svá rodičovská práva; 

• děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodičům, a tato osoba neplní 

povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 

• děti výrazně zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj 

obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin 

nebo opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské 

soužití; 

• děti opakovaně se dopouštějící se útěků od rodičů nebo od jiných osob odpovědných 

za výchovu dítěte; 

• děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich 

lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového 

činu; 

• děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu 

dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti 

• děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za 

výchovu dítěte; 

• děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů 

K zajištění plnění úkolů orgánů sociálně-právní ochrany dětí je nezbytné, aby pracovníci 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností drželi pracovní pohotovost mimo stanovený 

rozvrh pracovních směn. Důvodem pracovní pohotovosti je skutečnost, že v případech 

bezprostředního ohrožení dítěte, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jehož život nebo 

příznivý vývoj jsou vážně ohroženy nebo narušeny, musí být pracovníci obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností připraveni a schopni podat soudu i v mimopracovní době návrh na 

nařízení předběžného opatření dle § 452 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních. O tomto návrhu musí soud rozhodnout do 24 hodin. Po vydání 

předběžného opatření se pak dítě umístí za účasti soudního vykonavatele do péče osoby či 

zařízení, které určí soud. Vedle toho může být v mimopracovní době nutné poskytnout také 

potřebnou součinnost soudu při bezodkladném výkonu nařízeného předběžného opatření v 

souladu nebo potřebnou součinnost orgánům činným v trestním řízení, kdy se pracovník 
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orgánu sociálně-právní ochrany dětí např. zúčastní neodkladného výslechu nezletilého 

dítěte. 

Pracovní pohotovost drží tři pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Telefonní 

číslo pro pracovní pohotovost slouží pouze pro potřeby policie, soudu, linky důvěry, 

Krajského úřadu Libereckého kraje. Pracovní pohotovost se drží po pracovní době. V 

pracovní době slouží pro kontakt s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

telefonní spojení uvedená na webu Města Frýdlant. 

V posledních letech Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní 

dětí, řeší stále více případů drogově závislých rodičů, kteří nejsou schopni s ohledem na 

užívání drog pečovat o nezletilé dítě. V některých případech se jedná o rodiče, kteří 

experimentovali s drogami již v době, kdy byli mladiství a byli v péči kurátora pro mládež. Tito 

rodiče pak předstupují před orgán sociálně-právní ochrany dětí v odlišné pozici. Nikoliv jako 

mladiství uživatelé drog, ale jako zletilí rodiče užívající drogy, kteří upřednostňují uspokojení 

své touhy po omamné a psychotropní látce před péčí o své nezletilé dítě. Bohužel se často 

jedná o batolata či děti předškolního věku, jimž je pak nutné zajistit péči jiné fyzické osoby 

než rodiče a zabezpečit tak jejich potřeby. Byť jsou rodiče těchto dětí opakovaně 

upozorňováni na jejich závadové chování, svůj problém se závislostí si nepřipouští a neřeší 

jej. Orgánu sociálně-právní ochrany dětí pak v těchto případech nezbývá jiné řešení, než se 

obrátit na příslušný soud s návrhem na vydání předběžného opatření, jímž je následně dítě 

z péče rodičů či rodiče odebráno, předáno do péče druhého rodiče či jiného příbuzného. 

V případě absence příbuzných ochotných o dítě pečovat, je pak dítě nutné umístit do péče 

pěstounů na přechodnou dobu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, či do péče 

dětského diagnostického ústavu nebo dětského domova.  

Od ledna roku 2014 lze konstatovat, že u shora uvedených případů došlo k nárůstu o více 

jak sto procent a to jen za první čtvrtletí tohoto roku. Jedná se, o sobě velice podobné 

případy, které se vždy týkaly dětí mladších deseti let. Návrat těchto dětí k biologickému rodiči 

či rodičům pak bývá velice složitý, neboť ani odebrání dítěte často rodiče nepřinutí k tomu, 

aby začali svoji situaci řešit, a viní za odebrání dítěte z jejich péče všechny okolo vyjma 

sebe.  
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(Obr. 1 Zdroj: http://www.vicezazitku.cz/index.php?page=rodina) 

 

V návaznosti na výše zmíněné bych ráda zdůraznila, že název našeho příspěvku byl zcela 

úmyslný a cílený. Rádi bychom zde zdůraznili, že kurátor pro mládež by měl pracovat a být 

prezentován tak, aby se eliminovalo potenciální kriminální chování, které se mnohdy začíná 

projevovat již v raném věku nezletilých dětí.  

Ne zřídka naše oddělení navštíví nešťastní rodiče až v momentě, kdy je nezletilému dítěti již 

téměř osmnáct let s tím, že si s ním nevědí rady. Často to bývá s problémy typu: „ Už nevím 

co s ním, doma krade peníze, vůbec nás nerespektuje, máme obavy, že bere drogy“. Věřím 

tomu, že je to především způsobeno špatnou pověstí a prezentací v médiích. Pro nás je pak 

již velice těžké najít vhodné řešení, jelikož se jedná o mladistvého, který již mnohdy páchá 

trestnou činnost. Najít pak pro něj vhodné zařízení, které by efektivně zafungovalo a 

pomohlo zjednat nápravu je velice nerealistické. Jde především o to, že je již téměř vyloučen 

dobrovolný pobyt a pokud bychom se měli bavit o tom, že bude pobyt nařízen soudem, jedná 

se zpravidla o několik měsíců, které nám již situaci nezachrání.  

Pokud by nás však rodiče navštívili podstatně dříve, je zde možnost úspěchu podstatně 

vyšší. Existují totiž specializovaná pracoviště, například střediska výchovné péče nebo 

diagnostické ústavy, která samozřejmě za spolupráce, především rodičů jsou schopna dítěti 

pomoci. Po vyšetření a dalších terapiích, pak lze vymezit co je pro nezletilého nejvhodnějším 

řešením jeho výchovných problémů, jsou zde i jakési návody pro rodiče, případně školu, či 

další instituce. Někdy se narazí i na zdravotní problémy, či problémy psychické. Jestliže se 

zde bavíme o dětech ve věku do 15 let, vidím zde určitou šanci na úspěch. Osobně považuji 

za úspěch, pokud se nám společně s rodiči a mnohdy i se školou, podaří eliminovat 
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výchovné problémy a s nimi mnohdy související trestnou činnost či zneužívání návykových 

látek u jednoho z deseti nezletilých.  

Ve většině případů, však „sociálku“ na doporučení nebo z vlastní vůle navštíví rodina, až 

když je již téměř pozdě. A přitom by stačilo, přijít dříve a zeptat se, někdy už jen při 

podezření. V některých případech postačí pohovor a s ním související poučení o následcích 

nevhodného chování. Bohužel se však velmi často setkávám s tím, že děti velice často slyší: 

„Pokud toho nenecháš, tak to řeknu na sociálně a půjdeš do děcáku“. Za svou praxi jsem 

s tím setkala nejednou a nejen děti, ale často i rodiče se pak divili, že existují další možnosti 

řešení a že cílem kurátora není strkat děti do „děcáku“, ale najít tyto další možnosti řešení. 

Považuji tedy za velmi nešťastné ponechat návštěvu sociálně-právní ochrany dětí, jako úplně 

tu poslední možnost, řešení.  

Uvedu zde několik případů, kdy se včasnou návštěvou OSPOD podařilo usměrnit chování a 

další osud dětí a naopak, kdy se rodiče na naše oddělení obrátili už tak pozdě, že nebylo 

možné situaci za pomoci OSPOD řešit. 

Dostavila se nezletilé, které budeme říkat např. Máša, která uváděla, že v poslední době jí 

dcera chodí pozdě domů, nechce s ní komunikovat a navíc ji přestává i poslouchat. K Máše 

uvedu, že jí bylo v tu dobu 13,5 roku a navštěvovala základní školu. Maminka, která si, 

naštěstí byla dobře vědoma toho, že toto je počátek nějakých problémů, se obrátila na naše 

oddělení. S Mášou byl učiněn pohovor a z jednání vyplynulo, že již měla i pohlavní styk. Celá 

věc se začala řešit a samozřejmě bylo učiněno i oznámení na policii. Matka souhlasila 

s dobrovolným pobytem ve středisku výchovné péče. Z tohoto pobytu mimo jiné vyplynulo, 

že Máša měla velký problém s tím, že se matka rozvedla a měla nového přítele. Tuto situaci 

řešila po svém, ale protože matka přišla včas a spolupracovala i se střediskem výchovné 

péče, našla s dcerou znovu společnou řeč a vše se urovnalo. Nyní nezletilá dokončuje 

základní školu a nejsou s ní zcela žádné problémy.  

Oproti tomu, se na naše oddělení telefonicky obrátil otec nezletilého Zbyška. Tomu v té době 

již bylo 17,5 roku. Sděloval, že syn pravděpodobně fetuje nebo hraje automaty, že se jim 

doma ztrácejí peníze, nechodí do školy a ani nepracuje. Byla domluvena schůzka na našem 

oddělení a otci bylo doporučeno, aby případně vzal i matku a nezletilého. Otec se na naše 

oddělení dostavil pouze s matkou, ta se k věci v podstatě nevyjadřovala a bylo vidět, že 

zásadní rozhodnutí dělá v domácnosti otec. Mezi rodiči byl velký věkový rozdíl a otec 

nezletilého byl již v důchodovém věku. Otec mi opět vylíčil skutečnosti, které je na naše 

oddělení přivedly, a dále sdělil, že nechápe jak je to možné, vždyť syn měl vždycky všechno. 

Z rozhovoru dále vyplynulo, že problémy u něj nastaly ještě v době, když byl v prvním 

ročníku na učilišti. Dále pak, že stále dostává kapesné, i když nic nedělá, ani nechodí do 
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školy a ani nepracuje. Rodičům bylo doporučeno, aby na syna podali trestní oznámení, 

protože doma mizely peníze a rovněž jsme se dohodli, že nezletilý bude předvolán na naše 

oddělení. Otec se domníval, že pokud bude syn oficiálně předvolán, na úřad se dostaví. 

Nedostavil se. Otec se po několika týdnech opět objevil a uvedl, že se situace nezměnila a 

že se na policii rovněž neobrátil. Otci bylo vysvětleno, že na umístění, respektive na podání 

návrhu na umístění do zařízení, je v jeho věku téměř pozdě, protože v zařízení by mohl být 

pouze do osmnácti let a to bylo v té době 4 měsíce a po té by se opět vrátil do domácnosti 

rodičů. Bylo tedy na rodičích, aby případný návrh podali, byla jim nabídnuta pomoc se 

sepsáním návrhu. Otci bylo rovněž doporučeno, aby synovi nedával peníze, za nic, ale aby 

kapesné případně něčím podmínil. Dohodli jsme se na další návštěvě. Nikdo se však již na 

naše oddělení nedostavil. Mám za to, že z uvedeného příběhu plyne, že pokud by se rodiče 

na naše oddělení dostavili podstatně dříve, mohla se situace řešit snáze.  

Z uvedených případů je zřejmé, že by sociálně-právní ochrana dětí, jak už plyne z názvu, 

měla být za ochranu dětí považována. Samozřejmě, že nelze v mnohých situacích nepoužít 

radikálnější řešení, přeci jen nejsme dobrovolná organizace, která pracuje s klienty jen 

v případě, že oni sami chtějí. Ale rozhodně není naším zájmem dětem nepomáhat nebo 

dokonce je pouze umísťovat do zařízení. Snažíme se rodiče i děti vést a někdy se to 

neobejde bez jistých nařízení, či sankcí. V poslední době, je bohužel trendem mnoha rodin 

dát dětem kapesné a v podstatě se o ně dále nezajímat. Mladí se chtějí vyrovnat svému 

okolí a nějakým způsobem na sebe upozornit. Bohužel se to děje i tak, že se přidají 

k závadové partě, protože tam jsou bráni v potaz a proto se snaží v partě za každou cenu 

udržet a bohužel i takovou, že začnou užívat drogy a posléze i páchat trestnou činnost. Ale 

pak prostě někam patří a to je pro ně důležité. Často jsem se setkala i s názorem, že mladý 

člověk řekl: „naši na mě stejně nemají čas a neřeší, kdy se vrátím nebo co dělám“. 

V momentě, kdy si rodiče uvědomí, že je něco špatně, bývá mnohdy pozdě. Mladý člověk, si 

už zvykl na určitou volnost a má pocit, že už nemusí nikoho poslouchat. Je pak velice těžké, 

ho přimět k tomu, aby někoho respektovat začal. Aby se pak začal chovat podle 

společenských pravidel a neskončil na šikmé ploše. Mnohé problémy již začínají 

nezvladatelným chováním na základní škole.  

Jednou se mi stalo, že za mnou přišel chlapec, tak kolem 14 let, se kterým jsme již 

v minulosti řešili jeho kázeňské problémy, a řekl mi, ať ho někam umístím, protože má 

strach, že stejně bude pořád „blbnout“. Myslím, že to udělal i proto, že jeho otec byl nastaven 

tak, že škola je stejně k ničemu, protože není práce a on stejně žádnou nesežene a občas 

zlobí přeci každý kluk a to, že ukradl kus kabelu u trati, tak v době počítačů, vůbec nechápe, 

proč to někdo řeší. A to, že kouří, no to je přeci dnes úplně normální. Myslím, že chlapcovo 
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chování pramenilo z filozofie rodiny a on, aby obstál, tak se přizpůsobil. Možná volal o 

pomoc… 

Odbornou i laickou veřejností je nelibě vnímán nárůst distribuce a konzumace omamných 

psychotropních látek. Veřejnost informuje policii, aby s tím něco udělala, obrací se na 

sociální pracovníky a očekává rychlé a viditelné řešení. To, že je tak zvaně veřejným 

tajemstvím, kde drogy koupit, kdo je prodává a kdo je kupuje, ještě nemusí znamenat, že 

orgány činné v trestním řízení mají dostatek důkazů, které by byly validní pro soud, který 

rozhoduje o povolení odposlechů a nasazení sledování podezřelých osob pro 

zdokumentování celé struktury této organizované nezákonné činnosti. Neustále se v médiích 

řeší otázka ochrany osobních údajů, zda byly ty či jiné odposlechy povoleny odůvodněně. 

Pro mě jako pro občana, rodiče a člověka, který dlouhodobě pracuje v sociální oblasti, je 

důležité, kdo chrání mě, před těmi kdo OPL vyrábí, prodává a užívá. Jak je možné, že je pro 

orgány činné v trestním řízení, tak obtížné získat povolení například k odposlechu telefonu 

osoby „o které se ví“, že vyrábí, distribuuje OPL? Není cílem sebrat jednoho dealera, který u 

sebe bude mít jednu dávku, o které řekne, že jí má pro svou potřebu. Tím se maximálně 

dopustí přestupku. Je nutné, aby si každý z nás uvědomil, že svědectví, které policii 

poskytneme, byť se nám může zdát nevýznamné, může přispět k tomu, by mohla být 

rozkryta celá organizace.  


