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Použité pojmy a zkratky 

 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Diakonie ČCE – Diakonie Českobratrské církve evangelické 

EU – Evropská unie 

IPOD – individuální plán ochrany dítěte 

KÚ – krajský úřad 

KÚ LK – Krajský úřad Libereckého kraje 

MěÚ – městský úřad 

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

MV – Ministerstvo vnitra 

ORP – obec s rozšířenou působností 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

OSV – odbor sociálních věcí 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

Syndrom CAN – Child Abuse and neglect – syndrom týraného, zanedbávaného a 

zneužívaného dítěte  

VOP – veřejný ochránce práv 

VŘ – výběrové řízení 

ÚSC – územně samosprávný celek 

ZOS – zvláštní odborná způsobilost 

ZSPOD – zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
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Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 

Aktualizace platná od: 16. 7. 2021  

Plné znění standardu:  

 

1a) 

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany 

v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. 

1b) 

Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být 

v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti 

(dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní 

den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní 

pohotovost. 

 

Cíle standardu: 

 poskytování stejného rozsahu sociálně-právní ochrany na celém území správního 

obvodu 

 zastupitelnost každého zaměstnance 

 zajišťování sociálně-právní ochrany tak, aby nedošlo k časové prodlevě 

 přizpůsobení výkonu sociálně-právní ochrany potřebám cílové skupiny 

 plné časové pokrytí výkonu sociálně-právní ochrany a časová flexibilita zaměstnanců 

 optimální dostupnost zaměstnanců v rámci výkonu sociálně-právní ochrany 

 soulad výkonu činnosti se zákoníkem práce 

 

Naplnění standardu v praxi – popis 

Sídlem pracoviště oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je Městský úřad Frýdlant, 

nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, budova B, ul. Havlíčkova 48. Sociálně-právní ochrana dětí 

(SPOD) je zajišťována zaměstnanci odboru sociálních věcí, oddělením sociálně-právní 

ochrany dětí. Správním obvodem pro výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v rámci 

přenesené působnosti je území obce s rozšířenou působností (ORP) Frýdlant. SPOD je 

poskytována dle zákona č. 359/1999, Sb., v platném znění o sociálně-právní ochraně dětí. 

Oddělení SPOD jako věcně a místně příslušný orgán poskytuje sociálně-právní ochranu dětí 

dle místa trvalého pobytu dítěte nebo místa, kde se dítě nachází.  

Správní obvod oddělení sociálně-právní ochrany dětí je rozčleněn dle obcí. Všichni 

zaměstnanci jsou s tímto rozdělením seznámeni. Rozdělení agend je stanoveno vedoucí 

odboru sociálních věcí.  
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Klient se o tomto rozčlenění může dozvědět z informační tabule, která je umístěna na chodbě 

oddělení, z internetových stránek Města Frýdlant, z telefonického kontaktu a z tištěných 

vizitek. Na hlavních dveřích do budovy B Městského úřadu Frýdlant a na internetových 

stránkách Města Frýdlant je vyvěšena pracovní doba oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Městského úřadu Frýdlant. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí má jasně daná pravidla pro 

zastupování v době nepřítomnosti jednotlivých zaměstnanců.  

 

V přízemí Městského úřadu Frýdlant, budovy B je u hlavních dveří na vývěsce označení 

jednotlivých odborů. Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí sídlí 

v přízemí úřadu, budovy B, která má bezbariérový přístup. Je tím umožněn přístup pro rodiče 

s kočárky, imobilní klienty. U každých dveří oddělení je umístěna informační tabulka s číslem 

kanceláře se jmény pracovníků a jejich pracovní pozicí.  

 

Čas poskytování sociálně-právní ochrany je přizpůsoben cílovým skupinám. Pracovníci mají 

pružnou pracovní dobu. Výkon SPOD je zajišťován v pracovní dny: 

Po a St: 08:00 – 12: 00 12:30 – 17:00 (úřední hodiny) 

Út a Čt: 08:00 – 12:00 12:30 – 14:00 (pouze pro objednané)  

Pá: 08:00 – 12:00 12:30 – 13:00 (pouze pro objednané) 

Pracovníci OSPOD se vzájemně zastupují v době své nepřítomnosti. V době nepřítomnosti 

přepojí svůj telefon na přítomného zaměstnance a označí dveře kanceláře o zástupu.  

 

Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu a svátcích je pracovníky zajištěna nepřetržitá 

pracovní pohotovost a to v případech viz Informace MPSV č. j. 2007/13674-24 ze dne 27. 3. 

2007. Dále jsou vnitřní směrnicí upravena Pravidla pro zajištění pracovní pohotovosti odboru 

sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Městského úřadu Frýdlant, číslo 

směrnice S-01/2015.  Pohotovost bezprostředně navazuje na pracovní dobu bez časové 

prodlevy.  
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Standard č. 2 Prostředí a podmínky 

Aktualizace platná od: 17. 6. 2021  

Plné znění standardu:  

 

2a) 

Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci 

s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro 

výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-

právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním 

sociálně-právní ochrany. 

2b) 

Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně-

právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, 

mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci 

v terénu.  

2c) 

Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami 

z cílové skupiny, jímž je poskytována sociálně-právní ochrana /dále jen „klient“/, zejména 

s ohledem na potřeby dětí.  

2d) 

Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné 

pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu 

sociálně-právní ochrany.  

 

Cíle standardu: 

 bezpečné a přátelské prostředí pro klienty, zejména děti 

 respekt k soukromí klienta a důvěrnost jednání 

 vhodné jednací prostory (vzhledem k počtu účastníků) s dostatečným materiálním 

vybavením (s ohledem na potřeby klientů) 

 kvalitně, efektivně a plynule poskytovaná sociálně-právní ochrana 

 odpovídající technické vybavení dostupné každému zaměstnanci i s ohledem na výkon 

nepřetržité pracovní pohotovosti 

 jasně dané množství automobilů, mobilních telefonů, notebooků, tiskáren, scannerů a 

další záznamové techniky pro výkon sociálně-právní ochrany ve správním obvodu 

 existence pravidel pro využívání materiálního vybavení a techniky v terénu pro 

usnadnění výkonu sociálně-právní ochrany 
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 hračky i pomůcky pro práci s dětmi bezpečné z hlediska hygieny i manipulace 

 aktivní používání pomůcek pro práci s dětmi 

 dostupné a bezpečné hygienické zázemí pro zaměstnance i klienty 

 dostatek osobních ochranných prostředků pro zaměstnance potřebných při výkonu 

sociálně-právní ochrany 

 nastavený systém ochrany zaměstnanců v případech ohrožení 

 vše musí být v souladu se směrnicemi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 

všeobecných hygienických norem 

 

Naplnění standardu v praxi – popis 

 

Oddělení SPOD Městského úřadu ve Frýdlantu má k dispozici tři kanceláře a jednací místnost 

v přízemí budovy B Městského úřadu Frýdlant.  

 

K individuálnímu jednání je využívána jednací místnost. Pokud se jedná s klientem v kanceláři, 

jedná se vždy pouze s jedním klientem.  

 

Součástí dvou kanceláří je dětský koutek s hračkami pro děti. Každá z kanceláří je vybavena 

technickým a materiálním vybavením potřebným pro výkon SPOD. 

 

Jednací místnost je využívána také pro individuální konzultace, pořádání případových 

konferencí, porad odboru sociálních věcí, současně slouží k využití při krizových situacích či 

k supervizím.  

 

Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, má 

k dispozici místnost pro archiv v budově A městského úřadu (radnice), kam jsou ukládány 

uzavřené vyřazené spisy.  

 

Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, má 

k dispozici v jakoukoliv denní či noční hodinu automobil s dostatkem pohonných hmot za 

účelem zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí a to s ohledem na výkon běžné pracovní 

činnosti i výkon pohotovosti, který se provádí v odpoledních a nočních hodinách a dále pak i 

ve dnech pracovního klidu. Městský úřad Frýdlant má směrnicí upravena Pravidla pro užívání 

služebního vozidla. 
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Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, má 

k dispozici dostatečný počet notebooků – každý zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí má k dispozici svůj; každý zaměstnanec má služební mobilní telefon s paušálním tarifem. 

 

Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, má 

k dispozici tiskárny, scannery, skartovací zařízení a fotoaparát. 

 

Pro výkon pohotovosti mají zaměstnanci Městského úřadu Frýdlant, odboru sociálních věcí, 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí, neomezený přístup na pracoviště v kteroukoliv denní či 

noční hodinu i ve dnech pracovního klidu. Pro výkon pohotovosti mají tito pracovníci mobilní 

telefon s telefonním číslem, které je neveřejné pro veřejnost a je určeno pouze pro účely 

Policie České republiky, soudů, linek bezpečí a dalších orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 

Pracovníci vykonávající pohotovost mají přístup ke kancelářské technice a dále 

k záznamovým zařízením a též automobilu.  

 

Každá kancelář Městského úřadu ve Frýdlantu, oddělení sociálně-právní ochrany dětí je 

vybavena hračkami pro děti, omalovánkami, pastelkami apod. Hračky jsou snadno 

udržovatelné, omyvatelné. Pro děti jsou k dispozici plastové židličky a stolečky.  

 

Klienti Městského úřadu ve Frýdlantu, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, mají přístup na toaletu.  

 

Jednací místnost je vybavena dostatečným množstvím nábytku pro větší počet osob cca 

deset. Je vybavena zařízením pro přípravu občerstvení pro případ déle trvajících jednání. 

Věšákem na odložení svršků. Dále je vybavena hračkami pro děti, omalovánkami, pastelkami 

apod. Hračky jsou snadno udržovatelné, omyvatelné. Pro děti jsou k dispozici židličky a 

stoleček. Hračky a prostor pro hru dětí si pracovníci SPOD v kanceláři i v jednací místnosti 

udržují sami. Kanceláře pracovníků Městského úřadu ve Frýdlantu, odboru sociálních věcí, 

oddělení sociálně právní ochrany dětí, jsou udržovány v čistotě.  

 

Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, má 

k dispozici autosedačky do služebního vozu pro kojenecký věk, pro batolecí a předškolní věk 

a podsedákem pro mladší školní věk. Sedadla ve služebním automobilu, který využívají 

zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany, jsou pojištěna z důvodu možnosti autonehody.  
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Zaměstnanci Městského úřadu ve Frýdlantu, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, mají k dispozici toaletu a sprchu. Toaleta pro zaměstnance je přístupná pouze 

pracovníkům odboru sociálních věcí. 

 

Pracovníci mají k dispozici dostatek ochranných pomůcek, jako jsou např. rukavice pro práci 

v terénu. Dále desinfekční gely pro práci v terénu. Pracovníci mají k dispozici dostatek 

desinfekčních prostředků sloužících k desinfekci prostor kanceláře a osvěžovačů vzduchu.  

 

Zaměstnanci Městského úřadu ve Frýdlantu, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, jsou dle svého uvážení očkováni proti hepatitidě typu A. 

 

Kanceláře pracovníků jsou z důvodu bezpečnosti vzájemně propojeny s další kanceláří. 

V případě problémových jednání není pracovník nikdy v kanceláři sám, ale k jednání je přizván 

další pracovník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Standard č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
 
Aktualizace platná od: 8. 6. 2020  

Plné znění standardu:  

 

3a) 

Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným 

vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto 

standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. 

3b) 

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách 

poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto 

informace jsou veřejně dostupné. 

 

Cíle standardu: 

 zajištění základní orientace zaměstnanců i klientů v systému písemně zpracovaných 

vnitřních pravidel a postupů pracoviště 

 dostupnost informace o provázanosti dílčích pravidel a postupů s jednotlivými kritérii 

standardů kvality prostřednictvím internetu či v tištěné podobě přímo na pracovišti 

 zpracovaný informační materiál se souborem základních informací o rozsahu a 

podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany 

 srozumitelnost a dostupnost informačního materiálu dětem, rodičům i ostatním 

klientům a široké veřejnosti 

 

Naplnění standardu v praxi - popis 

Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, informuje 

o své činnosti několika možnými způsoby: 

 

a) Webové stránky Města Frýdlant  

 

Na webových stránkách města jsou umístěny informace o činnosti Městského úřadu 

Frýdlant, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Jsou zde 

dostupné informace o místech a časové frekvenci poskytování poradenství, o 

zásadách poskytování poradenství. Dále je zde popis činnosti Městského úřadu 

Frýdlant, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí včetně 

struktury oddělení s kontakty na jednotlivé pracovníky. Dále jsou zde zveřejněny 

standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Frýdlant.  
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b) Tištěné letáky  

 

Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 

má zpracované informační letáky, které informují širokou veřejnost o činnosti orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. Tyto letáky jsou dostupné ve dvou variantách a to pro 

děti a dospělé. Letáky jsou distribuovány v rámci Frýdlantského výběžku do škol, 

ordinací lékařů, nemocnice, obecních úřadu apod. Letáky jsou dostupné taktéž na 

chodbě budovy B Městského úřadu Frýdlant, kde se nacházejí kanceláře oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí. Stejným způsobem je pak distribuován leták nabídka 

sociálních služeb pro osoby ve složité životní situaci na Frýdlantsku a leták nabídka 

sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež na Frýdlantsku.  

 

c) Nástěnka  

 

Dílčí informace o výkonu SPOD jsou vyvěšeny na nástěnce budovy B. Městského 

úřadu Frýdlant na chodbě před kancelářemi oddělení sociálně-právní ochrany dětí.  

 

d) Tištěná verze standardů kvality  

 

Tištěná verze standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí je vyvěšena na 

nástěnce  budovy B. Městského úřadu Frýdlant na chodbě před kancelářemi oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí. 

 

e) Přednášky o činnosti OSPOD dětem základních škol 

 

Pracovníci Městského úřadu Frýdlant, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, se pravidelně 1 ročně účastní akce Základní školy Frýdlant, kde žákům 

druhého stupně poskytují informace o náplni činnosti OSPOD.  

 

f) Ústní formou 

 

Informace o činnosti Městského úřadu Frýdlant, odboru sociálních věcí, oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí, jsou klientům poskytovány taktéž ústně při telefonických 

či osobních konzultacích a to v kanceláři či při místním prováděném sociálním šetření.  

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Frýdlant má bezbariérový přístup, 

aby bylo dostupné imobilním klientům či rodičům s malými dětmi.  
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Po předchozí domluvě zajistí pracovníci SPOD jednání s klienty se specifickými potřebami 

v komunikaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

Standard č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
 
Aktualizace platná od: 1. 4. 2019  

Plné znění standardu: 

 

4a) 

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet 

pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených 

v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. 

4b) 

Počet zaměstnanců je přiměřený správnímu obvodu orgánu sociálně-právní ochrany.  Při 

výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno 

kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu orgánu 

sociálně-právní ochrany.  

Základním výchozím kritériem je nejméně 1 zaměstnanec na 800 dětí (osob do 18 let věku), 

které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany.  

Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s 

klienty.  

4c) 

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně 

zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu 

sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, 

sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na 

to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany.  

 

Cíle standardu: 

 sociálně-právní ochrana je poskytována přiměřeným počtem zaměstnanců tak, aby 

byla zachována její kvalita požadovaná zákonem č. 359/1999 Sb. 

 pracoviště má v rámci organizační struktury úřadu a ve vnitřních předpisech určen 

počet pracovních míst pro výkon sociálně-právní ochrany 

 pracoviště má zpracované profily zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní 

ochranu 

 pracovní profily poskytují cílové skupině, institucím i veřejnosti informaci o popisu 

pracovní pozice a vykonávané práci zaměstnanců agendy sociálně-právní ochrany 

 kvalita poskytování sociálně-právní ochrany je zajištěna dostatečným počtem 

zaměstnanců 
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 zaměstnanci mají kapacitu řešit všechny situace ohrožených dětí ve svém správním 

obvodu 

 počet zaměstnanců odpovídá výpočtu minimálně 1 zaměstnanec na 800 dětí s trvalým 

pobytem ve správním obvodu pracoviště 

 poskytování sociálně-právní ochrany se všemi činnostmi, povinnostmi a oprávněními 

je v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.  

 každý zaměstnanec je vybaven písemnou formou oprávnění a povinností, které může 

na požádání předložit 

 nedochází ke kumulaci agendy sociálně-právní ochrany s jinými agendami mimo výkon 

sociálně-právní ochrany 

 

Naplnění standardu v praxi – popis 

 

Sociálně-právní ochrana je na Městském úřadu Frýdlant poskytována počtem šesti 

zaměstnanců, kteří jsou zařazeni v odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí.  

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/organizacni-schema.html 

 

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/odbory-a-utvary-meu/odbor-socialnich-

veci.html 

 

Městský úřad Frýdlant, oddělení sociálně-právní ochrany dětí je součástí odboru sociálních 

věcí. Oddělení sociálně-právní ochrana dětí má 5,8 úvazků zaměstnanců. Jeden úvazek 

kuratela pro děti a mládež, jeden pracovník vykonává agendu náhradní rodinné péče a 

zároveň je vedoucí odboru sociálních věcí (0,8 úvazku), tři pracovníci vykonávají agendu 

SPOD (3 úvazky) a jeden pracovník vykonává agendu SPOD a agentu týraných a 

zneužívaných dětí a domácí násilí v rodinách s dětmi (1 úvazek). Tento počet zaměstnanců 

odpovídá přibližně obci s 4 942 osobami ve věku do 18 let hlášenými k trvalému pobytu k 31. 

12. 2017.  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15675/SOCDEM_ANALYZA_OHROZENE_DETI.pdf 

 

Každý zaměstnanec oddělení sociálně-právní ochrany dětí má písemně vypracovaný soupis 

povinností a oprávnění (náplň práce), přičemž práva a povinnosti pracovníka orgánu sociálně-

právní ochrany dětí vyplývají především ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí.  

 

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/organizacni-schema.html
https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/odbory-a-utvary-meu/odbor-socialnich-veci.html
https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/odbory-a-utvary-meu/odbor-socialnich-veci.html
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15675/SOCDEM_ANALYZA_OHROZENE_DETI.pdf
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Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí jsou pro práci mimo pracoviště vybaveni 

identifikačním průkazem sociálního pracovníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tajemnice úřadu

vedoucí OSV

kurátor pro děti 
a mládež

terénní sociální 
pracovník, NRP

terénné sociální 
pracovník, NRP

terénné sociální 
pracovník, NRP

terénní sociální 
pracovník, CAN, 

domácí násilí



 

Standard č. 5 Přijímání a zaškolování 

 
Aktualizace platná od: 1. 4. 2019 

Plné znění standardu: 

 

5a) 

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační 

předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a 

disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany. 

5b) 

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových 

zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní 

ochrany. 

5c) 

Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-

právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu právními předpisy stanovených 

lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti 

5d) 

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových 

zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu. 

5e) 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám 

stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany 

umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a 

to na základě smlouvy a po náležitém proškolení. 

 

Cíle standardu: 

 zaměstnanci prokazatelně splňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání 

sociálního pracovníka podle příslušných právních předpisů 

 zaměstnanci prokazatelně disponují zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-

právní ochrany dětí podle příslušných předpisů a noví zaměstnanci jsou ke zkoušce 

zvláštní odborné způsobilosti přihlášeni 

 zabezpečení odpovídajícího výběru nových zaměstnanců 

 příprava nových zaměstnanců na výkon pracovní pozice 

 pracoviště má určeno, zda umožní fyzickým osobám stát se dobrovolníky nebo stážisty 
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 existují jasná pravidla pro výběr a působení stážistů či dobrovolníků, včetně přesně 

stanovených kompetencí při jejich působení 

 existují jasná pravidla pro zaškolování stážistů i dobrovolníků, včetně určení 

odpovědného pracovníka pro zaškolování (mentora) 

 

Kvalifikační předpoklady 

Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat 

kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění. Zmíněný zákon definuje mimo jiné v ustanovení § 110 

odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka a v ustanovení § 111 pak jeho 

další vzdělávání. 

 

V rámci odboru sociálních věcí Městského úřadu Frýdlant je zajišťováno vedoucím odboru 

sociálních věcí sledování splnění kvalifikačních předpokladů sociálních pracovníků, ale i 

administrace dokladů, prokazujících podmínky odborné způsobilosti a absolvování dalšího 

vzdělávání včetně zvláštní odborné způsobilosti. 

 

Zvláštní odborná způsobilost 

Sociální pracovník zabezpečující výkon SPOD disponuje ZOZ na úseku sociálně-právní 

ochrany dětí, kdy zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávních celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje v ustanovení § 21 povinnosti 

úředníka prokázat ZOZ k výkonu správních činností a to do 18 měsíců od vzniku pracovního 

poměru ÚSC nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jehož výkon je prokázání ZOZ 

předpokladem. 

 

Povinnost prokázat ZOZ nemá úředník, kterému bylo vydáno osvědčení o uznání 

rovnocennosti vzdělání podle ustanovení § 34 uvedeného zákona.  

Přijímání nových pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí se řídí právními normami, 

a to zákonem o úřednících a vnitřními předpisy Městského úřadu Frýdlant. 

 

- Výběrové řízení na volné pracovní místo vyhlašuje tajemnice Městského úřadu 

Frýdlant 

 

- Výběrové řízení se vyhlašuje na úředních deskách úřadu nejméně 15 dnů před 

dnem určeným pro přihlášení uchazečů. 

 

- Oznámení o vyhlášení VŘ obsahuje následující údaje: 
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a) název pozice 

b) místo výkonu práce 

c) sjednání trvání pracovního poměru 

d) platová třída 

e) hlavní body pracovní náplně dané pozice 

f) předpoklady podle § 4 č. 312/2002 Sb. zákona o úřednících 

g) požadavky na dosažené vzdělání 

h) znalosti oboru 

i) ZOZ na úseku sociálně-právní ochrany dětí – výhodou 

j) další znalosti a dovednosti – zejména řidičské oprávnění B, práce s PC apod. 

k) výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce 

l) místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky 

- K přihlášce se připojí tyto doklady, aby přihláška mohla být v souladu se zákonem 

č. 312/2002 Sb., v platném znění: 

a) strukturovaný životopis 

b) výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce 

c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Odbor Kanceláře tajemnice vytvoří pro každé VŘ spis. Zaeviduje došlé přihlášky ve spisové 

službě, zkontroluje po formální stránce. 

 

Neobsahuje-li přihláška všechny náležitosti a doklady, personalistka vyzve uchazeče, aby 

doklady doplnil v přiměřené lhůtě. 

 

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek předá personalistka přihlášky tajemnici a ta určí datum 

výběrového řízení. 

 

Výběrová komise na obsazení místa sociálního pracovníka na úseku SPOD je složená 

zpravidla z tajemnice Městského úřadu Frýdlant, vedoucího odboru sociálních věcí a 

personalistky. 

 

Výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují požadavky stanovené v Oznámení o 

vyhlášení VŘ a na základě posouzení pozve k osobnímu jednání ty uchazeče, kteří dle 

předložených dokumentů splňují všechny podmínky. 

 

Po proběhlém VŘ je vybraný uchazeč obeznámen s výsledkem a je dohodnut nástup 

k pracovnímu poměru. 
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Vznik pracovního poměru 

Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se zakládá pracovní smlouvou. 

Pracovní smlouva je uzavírána dle platných právních předpisů – Zákoník práce. Pracovní 

smlouvu uzavírá tajemnice úřadu s žadatelem ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží 

zaměstnanec a druhé je založeno v osobním spise, který je k dispozici u personalistky. 

V pracovní smlouvě se sjednává s novým zaměstnancem tříměsíční zkušební doba. 

 

Před vznikem pracovního poměru je zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, které pro 

něho vyplývají z pracovní smlouvy, z náplně práce a pracovními a platovými podmínkami, za 

nichž má dohodnutou práci konat. 

 

Seznámení s pracovním řádem, vnitřními předpisy, předpisy k zajištění BOZP provádí přímý 

nadřízený pracovník nového zaměstnance. 

 

Z ustanovení § 21 zákona. č.  312/2012 Sb. o úřednících vyplývá, že ÚSC je povinen přihlásit 

úředníka, který vykonává správní činnost stanovenou prováděcím právním předpisem 

k vykonání zkoušky ZOZ. 

Vyhláška MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, v platném znění, upřesňuje 

způsob přihlašování ke zkoušce, náležitosti přihlášky, základní znalosti a dovednosti nezbytné 

pro výkon správních činností, způsob, průběh zkoušky a náležitosti k vydání osvědčení. 

Personalistka Městského úřadu Frýdlant sleduje lhůty pro přihlášení a zajišťuje agendu 

spojenou s touto činností. 

 

Před nástupem na odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, je přiděleno 

pracovní místo novému zaměstnanci, které je vybaveno pracovním stolem, počítačem, 

kancelářskými potřebami a dalšími věcmi, které jsou nezbytné pro výkon práce. 

Nový zaměstnanec je seznámen vedoucí odboru s vnitřními předpisy úřadu, chodem úřadu, 

pracovní dobou a je proškolen z BOZP. 

Nový zaměstnanec je přidělen zaměstnanci, který je určen pro zaškolení nových pracovníků 

na úseku SPOD na nezbytně nutnou dobu. 

 

Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 

neumožňuje studentům a jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci na 

svém pracovišti.  
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Standard č. 6 Profesní rozvoj zaměstnanců 

 
Aktualizace platná od: 1. 4. 2019  

Plné znění standardu: 

 

6a) 

Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní 

ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-

právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany je 

hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno 

zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné 

kvalifikace. 

6b) 

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání 

jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-

právní ochrany. 

6c) 

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v 

orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 

pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech 

sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech 

akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených 

v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních 

plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace. 

6d) 

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-

právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, 

podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. 

 

Cíle standardu: 

 provádět hodnocení zaměstnanců alespoň jednou ročně 

 vést o provedeném hodnocení záznam, z něhož je patrné stanovení, vývoj a 

naplňování osobních profesních cílů zaměstnanců a potřeby jejich další odborné 

kvalifikace 

 každý zaměstnanec má zpracován individuální plán dalšího vzdělávání zahrnující 

vzdělávací kurzy či jinou odbornou podporu zaměřenou na problematiku sociálně-

právní ochrany 
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 pracoviště zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců ve formě a rozsahu 

požadovanými tímto kritériem a individuálním vzdělávacím plánem zaměstnance 

 zajištění podpory nezávislé osoby, jejíž odbornost se vztahuje k výkonu činnosti 

zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany  

 nezávislost osoby (= osoba stojící mimo strukturu organizace) umožňuje neutrální 

„pohled z venku“ na řešenou problematiku, a přináší tak možnost vnést do stávajících 

situací nové pohledy, nabízet alternativní pracovní postupy a podporovat zaměstnance 

v hledání nových způsobů řešení, které mohou pomoci k efektivnímu zvládnutí situace  

 psychická individuální podpora zaměstnanců  

 předcházení syndromu vyhoření 

 

Naplnění standardu v praxi – popis 

 

Povinnosti vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení je hodnotit své podřízené. Cílem 

hodnocení je umožnit jejich rozvoj a zabezpečit co nejvyšší motivaci směrem ke kvalitě a 

množství odváděné práce. 

 

Hodnocení probíhá minimálně jednou ročně. 

 

Hodnocený je hodnocený svým přímým nadřízeným – vedoucí OSV. Součástí hodnocení je 

hodnotící dotazník. 

 

Pracovníci OSPOD mají ze zákona absolvovat další vzdělávání potřebné k prohlubování 

kvalifikace práce sociální pracovníka na úseku SPOD. 

 

Personalista 

- zajišťuje vstupní vzdělávání zaměstnanců v rozsahu 5 dnů s časovou dotací 40 

hodin nejdéle do 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru 

- zajišťuje zvláštní odbornou způsobilost 

 

Vedoucí OSV 

- zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů 

po dobu následujících 3 let 

- zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců v rozsahu nejméně 6 pracovních dnů 

v kalendářním roce, s účastí na kurzech akreditovaných u MPSV ČR 

- vede evidenci a dokumentaci spojenou se vzděláváním 
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Jednotliví pracovníci SPOD Městského úřadu Frýdlant si sami vyhledávají a plánují průběžné 

vzdělávání a to s ohledem na jejich profesní rozvoj a pracovní zařazení. Účast na školení 

schvaluje tajemnice městského úřadu.  

 

Supervize je pro pracovníky OSV zajištěna nezávislým kvalifikovaným odborníkem 

- s frekvencí jednou za dva měsíce 

- supervize je vykonávaná přímo v prostředí úřadu 

- supervize je dle potřeby individuální nebo skupinová 

- jedna supervizní skupina je realizována v rozsahu 1,5 – 2 hodiny 

- každá supervizní skupina má svůj docházkový list 
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Standard č. 7 Prevence 

 
Aktualizace platná od: 1. 4. 2019  

Plné znění standardu: 

 

7a) 

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně 

koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu. 

7b) 

Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými 

osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, 

pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, 

Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, 

poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a 

orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. 

Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým 

pro děti a mládež. 

 

Cíle standardu: 

 pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany má jasně stanoveno, jak postupuje při 

vyhledávání a monitorování ohrožených dětí 

 pracoviště prokazatelně realizuje či koordinuje preventivní aktivity ve svém správním 

obvodu 

 v oblasti prevence je uplatňován multidisciplinární přístup  

 existuje osvěta, vzdělávání o sociálně- právní ochraně dětí na všech úrovních 

společnosti 

 speciální multidisciplinární tým má v oblasti prevence jasně stanoveny cíle i pravidla 

fungování 

 

Naplnění standardu v praxi – popis: 

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí aktivně vyhledávají děti uvedené v § 6 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a to na základě vlastního šetření, dále 

z podnětů institucí, neziskových organizací nebo občanů.  

 

V rámci prováděných šetření OSPOD věnuje pozornost všem dětem, se kterými se dostane 

do kontaktu. Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí v rámci prevence s dětmi hovoří o 
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činnosti OSPOD, se sdělením, s čím se mohou na ně obrátit, a s čím pracovníci mohou 

pomoci. S ohledem na věk je při rozhovorech dále s dětmi hovořeno o aktuálních rizicích 

spojených s jejich vývojem a sociálním životem (tj. rizikové chování na sociálních sítích, riziko 

užívání omamných a psychotropních látek, mezilidské vztahy, apod.).  

 

OSPOD přijímá anonymní oznámení od občanů na podezření na ohrožené dítě. Při přijetí 

anonymního oznámení je toto předáno klíčovému pracovníkovi v rámci územního rozdělení, 

případně předáno kurátorovi pro děti a mládež, nebo specialistovi na týrané a zneužívané děti, 

a domácí násilí v rodinách s dětmi.  

 

Ověřování situace probíhá individuálně s ohledem na konkrétní sdělení, tj. vyhodnocení, zda 

ze sdělené informace vyplývá akutní ohrožení dítěte, či nikoliv. Nejčastěji používanými 

ověřovacími metodami jsou rozhovor s rodiči/rodičem, případně jinými osobami odpovědnými 

za výchovu nezletilých dětí, rozhovor s dítětem, pozorování dítěte v přirozeném prostředí, 

dotaz u pediatra, ve školském zařízení, dotaz na obci, ve kterém nezletilé dítě žije, případně u 

dalších zainteresovaných subjektů, jakými mohou být další instituce, či neziskové organizace 

se kterými rodina spolupracuje.  

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se v rámci své preventivní činnosti od roku 2016 účastní 

každoročně Dnů bezpečnosti při Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole 

Frýdlant, kde je žákům/žákyním druhého stupně základní školy přednášena činnost OSPOD, 

dále jsou s nimi projednávána témata týkající se syndromu CAN, trestné činnosti páchané na 

dětech, činnosti kurátora pro děti a mládež a dalších aktuálních tématech spojených 

s výkonem sociálně-první ochrany dětí.  

Od roku 2017 se pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Frýdlant 

účastní setkání metodiků prevence základních škol v rámci ORP Frýdlant, kde prezentují svou 

činnost, řeší se multidisciplinární spolupráce a otázky v návaznosti na práci s rodinami a 

nezletilými dětmi. Dále se účastní porad ředitelů škol v rámci ORP Frýdlant.  

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Frýdlant dále spolupracuje s: 

- Střediskem výchovné péče Frýdlant, kdy se pracovníci zařízení setkávají dvakrát ročně 

a řeší nastavenou spolupráci a možnosti rozvoje dalších interdisciplinárních aktivit, 

- Vedoucími obvodních oddělení Policie České republiky Frýdlant, Hejnice a Nové Město 

pod Smrkem, kde se rovněž řeší spolupráce a možnosti zapojení v rámci 

interdisciplinární spolupráce. 
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Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí se účastní metodických i jiných odborných 

setkání s pověřenými osobami, a to především v rámci metodických dnů Krajského úřadu 

Libereckého kraje, poskytovateli sociálních služeb a jiných spolupracujících subjektů.  

 

OSPOD Frýdlant v rámci prevence spolupracuje s následujícími subjekty:  

a) Školská zařízení  

Spolupráce spočívá především v:  

- zjišťování stanoviska pedagogického personálu k rodinám a nezletilým dětem, 

- účast pracovníka OSPOD na výchovných komisích,  

- telefonické konzultace,  

- osobní rozhovory s pedagogickým personálem v rámci multidisciplinární spolupráce,  

- účast pedagogů na případových konferencích 

 

b) Zdravotnická zařízení a pediatři 

Spolupráce spočívá především v:  

- telefonických konzultacích,  

- šetření v rodinách v rámci podnětu ze zdravotnického zařízení (podezření na špatnou 

péči rodičů, šetření v rodinách, kde je nezletilá matka, apod.), 

- dotazů na stanovisko zdravotnického personálu k péči rodičů o dítě, 

 

c) Městské a obecní úřady v rámci ORP Frýdlant 

Spolupráce spočívá především v:  

- zjištění pověsti v rámci znalosti místní komunity (zda si na obecní úřad chodí občané 

na rodinu stěžovat, zda nezletilí v obci páchají přestupkovou činnost, apod.), 

- telefonické nebo osobní konzultace při řešení sociální situace rodiny, zapojení  

sociálních pracovníků obecních úřadů při řešení problémů rodiny 

 

d) Pověřené osoby výkonem SPOD 

Spolupráce spočívá především v:  

- spolupráce v oblasti náhradní rodinné péče,  

- spolupráce v rámci koordinace pomoci rodinám v péči pověřených osob výkonem 

SPOD, 

- účast na případových konferencích.  

 

e) Neziskové organizace 

Spolupráce spočívá především v:  

- pomoc při zprostředkování pomoci rodině/nezletilému dítěti,   
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- koordinace péče, 

- účast na případových konferencích.  

 

f)  Policie České republiky 

 Spolupráce spočívá především v:  

- zjištění pověsti v rámci znalosti místní komunity, 

- účast na výslechu nezletilého dítěte, 

- zprostředkování sociální situace rodiny,  

- telefonické nebo osobní konzultace v rámci řešení dětí jakožto obětí/pachatelů 

trestných činů 

 

g)  Probační a mediační služba 

 Spolupráce spočívá především v:  

- koordinace péče o rodiny a děti, které jsou dotčeny trestným činem 

 

h) Soudy 

Spolupráce spočívá především v:  

- provádění rozhovorů s nezletilými dětmi, zjištění jejich stanoviska k probíhajícímu 

soudnímu řízení,  

- šetření v rámci stanoveného soudního dohledu, 

na vyžádání podává OSPOD soudu zprávy o výkonu pěstounské péče/ cizí péče a 

poručenství. 

 

i) Státní zastupitelství 

Spolupráce spočívá především v:  

- OSPOD předává podněty státnímu zastupitelství k prošetření dané věci, 

- na jeho žádost poskytuje informace k nezletilému dítěti a jeho rodině.  
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Standard č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 
 
Aktualizace platná od: 3. 3. 2021 

Plné znění standardu: 

 

8a)  

Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho 

evidenci.  

8b)  

Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost.  

8c)  

Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu 

sociálně-právní ochrany u daného případu.  

8d)  

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní 

ochrany pracuje maximálně s 80 rodinami, v případě kurátora pro děti a mládež se 40 rodinami. 

V případě práce s osobami pečujícími a osobami v evidenci pracuje maximálně se 40 rodinami.  

 

Cíle standardu: 

 jednotný postup při evidenci a přidělení případu, včetně uplatňování stanovených lhůt 

 dostupnost informací pro zaměstnance o evidenci případu pro osoby, které učinily 

oznámení o lhůtách a dalším postupu pro klienty o důvodech pro evidenci případu 

 bezpečí a jistota klientů, že u naléhavých případů nebude docházet k prodlení 

 stanovená kritéria naléhavosti případů a na ně navazující konkrétní postupy 

 zaměstnanci znají kritéria naléhavosti případů a postupy v situacích, které byly jako 

naléhavé vyhodnoceny 

 zajištění koordinátora pro každý řešený případ 

 řízení případu jedním koordinátorem, který zná své povinnosti a zodpovědnost 

 zajištění řádného a kvalitního výkonu sociálně-právní ochrany, zajištění práva rodiny 

 ochrana zaměstnanců před přetížením  

 

Naplnění standardu v praxi – popis 

Všichni pracovníci Městského úřadu Frýdlant, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, jsou seznámeni s jednotným postupem zaevidování případu, který se řídí platnou 

legislativou.   
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Osobní návštěva klientů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, došlá pošta, telefonická či 

další jiná oznámení jsou přidělena pracovníkovi oddělení sociálně-právní ochrany dětí dle 

rozdělení obvodů podle trvalého bydliště dítěte. V případě nepřítomnosti klíčového pracovníka 

toto oznámení či podání vyřizuje zastupující pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

Ten učiní záznam a veškeré zjištěné informace a podklady předá klíčovému pracovníkovi. 

Případ zaeviduje klíčový pracovník dle směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013.  

 

Jakékoliv oznámení (anonymní, emailové, telefonické atd.) je zaevidováno a vždy je prověřeno 

a vyhodnoceno. Jednotlivé případy se řeší bez zbytečných průtahů. V případě správního řízení 

se pracovníci řídí lhůtami stanovenými správním řádem.  

 

Oznámení je možné podat  

a) písemně,  

b) ústně,  

c) elektronicky, pokud je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, a to na elektronickou 

adresu podatelna@mu-frydlant.cz  

d) pomocí jiných technických prostředků (dálnopis, telefax), pokud byla do 5 dnů potvrzena 

písemně nebo ústně do protokolu,  

e) do datové schránky Město Frýdlant, IDDS t27bufd. 

 

V případě, že se bude jednat o e-mailové podání či poskytnutí informací ve věci konkrétního 

nezletilého dítěte (netýká se anonymních oznámení), je odesílatel v rámci principu dobré 

správy vždy prokazatelně informován o povinnosti učinit podání jednou z výše uvedených 

oficiálních možností nebo své podání doplnit o zaručený elektronický podpis. 

 

Písemnosti dětí, u kterých není dán důvod k zařazení do základní evidence podle čl. 2 

Směrnice č. j. 2013/26780-21 MPSV nejsou ve směrnici upraveny. Městský úřad Frýdlant, 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí vede tyto spisy jako tzv. č. j. pod spisovou značkou MUF 

XXXX/rok/OSV. Tyto spisy mohou být následně součástí spisu Om nebo Nom nebo jsou 

zařazeny v šanonu pod jednotlivými roky. Rejstřík těchto spisů je veden elektronicky a na konci 

každého roku je rejstřík těchto spisů vytištěn a založen do šanonu k danému roku.   

 

Městský úřad Frýdlant, oddělení sociálně-právní ochrany dětí zařazuje dítě do základní 

evidence na základě 

 vyhodnocení, že se jedná o dítě uvedené v § 6 (→ po vyhodnocení) 

 oznámení o přijetí dítěte do ZDVOP 

mailto:podatelna@mu-frydlant.cz
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 oznámení, že matka zanechala dítě ve zdravotnickém zařízení 

 oznámení fyzické osoby, která převzala dítě s úmyslem přijmout ho do trvalé péče bez 

rozhodnutí soudu 

 oznámení rodičů, že dítě bylo předáno do péče budoucích osvojitelů 

 oznámení zastupitelského úřadu ČR („české“ dítě v cizině bez doprovodu) 

 rozhodnutí o jmenování ORP poručníkem a ustanovení ORP opatrovníkem  

 rozhodnutí o zahájení trestního stíhání proti ml. nebo zahájení řízení o uložení opatření 

dítěti mladšímu 15 let 

 vyrozumění o zahájení přestupkového řízení proti ml. (jde-li o opakované nebo 

soustavné) 

 rozhodnutí o zahájení trestního stíhání pro tr. činy spáchané na dítěti 

 úřední záznam Policie ČR o provedení vykázání ze společného obydlí, ve kterém žije 

nezl. dítě 

 oznámení OÚ o přijetí opatření o ochraně dítěte „cizince“ 

 postoupení spisové dokumentace jiným ORP z důvodu změny místní příslušnosti 

 

Naléhavost případu vyhodnocuje rovněž klíčový pracovník, který se řídí především § 6 zákona 

č. 359/1999 S., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění s ohledem na riziko ohrožení 

života a zdraví dítěte, jeho bezpečí a zdravého vývoje.  Pracovník využívá svých znalostí a 

zkušeností. Zaučující se pracovník se obrátí na zkušenějšího kolegu. Jednotlivé případy se 

rovněž konzultují s nadřízeným pracovníkem. Dále se konkrétní případy řeší na poradách 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí a v rámci supervize.  

 
Vyřizováním případu a vedením spisové dokumentace je pověřen vždy ten pracovník OSPOD, 

v jehož obvodu se dítě fakticky zdržuje. Pokud je dítě fakticky mimo ORP Frýdlant, ale je zde 

hlášen k trvalému pobytu, spisovou dokumentaci vede pracovník OSPOD, v jehož obvodu je 

hlášen.  

 

Ke změně klíčového pracovníka OSPOD dochází v případě:  

a) dlouhodobé absence klíčového pracovníka,  

b) v případě možného střetu zájmů mezi pracovníkem a klientem,  

a v dalších individuálních případech, které vzejdou jako doporučení z porady pracovníků či 

supervize, o změně klíčového pracovníka vždy rozhoduje vedoucí odboru sociálních věcí. 

Pracovníci pro náhradní rodinnou péči, kurátor pro děti a mládež a specialista na týrané, 

zneužívané děti pracují se svými klienty napříč ORP Frýdlant, tj. bez obvodového rozdělení.  

Pokud pracovník OSPOD prověřuje oznámení či podezření na týrání, zneužívání, 

zanedbávání či jiné protiprávní jednání ze strany rodičů/rodiče či jiné pečující osoby vůči 
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nezletilému dítěti, je pohovor s dítětem veden tak, aby dítě nemohlo být rodičem nebo pečující 

osobou ovlivňováno, nebo aby nedošlo ke konfrontaci dítěte a dospělého člověka 

odpovědného za jeho výchovu. Rodič nebo pečující osoba je o provedeném pohovoru 

informována buď následně po ukončení pohovoru telefonicky, nebo je písemně pozván na 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde je o všem informován.   

 

V případě zjišťování názoru dítěte, může být rodič přítomen, pokud si to dítě přeje, nebo s 

ohledem na věk a rozumovou vyspělost by nebylo jednání bez rodiče či jiné pečující osoby 

vhodné.  

 

Počet rodin, se kterými pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí pracuje, je stanoven 

dle standardu č. 4. V rámci zajištění řádného a kvalitního výkonu oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí je pracovníkům poskytována pravidelná supervize, intervize, školení a kvalitní 

zázemí pracovního kolektivu, který se vzájemně podporuje a spolupracuje.  

 

 
Případy v režimu kolizního opatrovnictví 

 

Pracovníci orgánu SPOD v roli kolizního opatrovníka jmenovaného soudem na základě 

občanskoprávních procesních předpisů a rovněž občanského zákoníku vystupují jako 

procesní zástupci nezletilých dětí. Evropská úmluva o výkonu práv dětí výraz „zástupce“ 

definuje jako osobu (např. advokát), nebo orgán určený k tomu, aby jménem dítěte vystupoval 

před soudními orgány. Povinnosti zástupce upravuje čl. 10 úmluvy. V soudním řízení, které se 

týká dítěte, pokud to není v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte, je zástupce povinen: 

- poskytovat dítěti příslušné informace, pokud se podle vnitrostátního práva má za to, 

      že dítě dostatečně chápe situaci; 

- objasňovat dítěti, pokud se podle vnitrostátního práva má za to, že dítě i dostatečně 

      chápe situaci, důsledky toho, když by jeho názoru bylo vyhověno a možné důsledky 

      jakéhokoli jednání učiněného zástupcem; 

- zjišťovat názory dítěte a zprostředkovat je soudnímu orgánu (tato povinnost souvisí s 

           § 8 zákona o SPOD, s § 100 občanského soudního řádu, s § 867 občanského 

          zákoníku.)            

 

Základní zásadou, která určuje postavení kolizního opatrovníka je zásada rovnosti účastníků 

soudního řízení a v tomto světle musí být vykládány veškeré povinnosti a oprávnění kolizního 

opatrovníka, tedy kolizní opatrovník nemá autoritativní oprávnění a povinnosti ve vztahu k 
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ostatním účastníkům řízení (rodičům dítěte) a musí taktéž splňovat záruky nezávislosti a 

objektivity. 

 

Orgán SPOD v roli kolizního opatrovníka nemá povinnost jednat v individuálním zájmu rodiče 

nebo v souvislosti se soudním řízením činit úkony, které nesouvisí se zajištěním praktické a 

účinné účasti dítěte v řízení, které se jej týká (zajištění přístupu dítěte ke spravedlnosti, 

zajištění spravedlivého procesu pro dítě). Smyslem jmenování kolizního opatrovníka je 

vyrovnání nedostatečné schopnosti dítěte účastnit se řízení samostatně. Klientem kolizního 

opatrovníka je prioritně dítě nikoli jeho rodiče a rodina. 

 

Orgán SPOD v roli kolizního opatrovníka svojí činností nenahrazuje soud. Za zjištění 

skutkového stavu věci a provedení dokazování v těchto případech je odpovědný soud, nikoli 

procesní zástupce některého z účastníků, byť by tímto zástupcem byl orgán veřejné správy. 

Vzhledem k rovnému postavení účastníků řízení platí pro všechny účastníky, tedy i orgán 

SPOD v roli kolizního opatrovníka dítěte, zásada materiální pravdy, tzn. vycházet z důkazů 

provedených v soudním řízení a dovodit svůj návrh na základě skutečností zjištěných 

provedením těchto důkazů, vyhodnocených plně v souladu s metodologií posuzování a 

určování nejlepšího zájmu dítěte. 

 

Kolizní opatrovník je povinen šetřit výkonem svých donucovacích oprávnění zejména s 

ohledem na respekt k obecnému právu rodiny a dítěte na vlastní autonomii a primární 

odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte, jenž nesou jeho rodiče. 

 

Orgán SPOD v roli kolizního opatrovníka vyvíjí procesní aktivitu zejména v soudní síni, kde 

účinně využívá všech procesních nástrojů, které procesní předpisy k ochraně práv zakotvují 

ve smyslu účinného zapojení dítěte, jako zastoupeného klienta, způsobem odpovídajícím 

stupni vyspělosti dítěte. Kolizní opatrovník může navrhovat doplnění dokazování, provést 

výslech svědka v soudní síni a především uplatňovat opravné prostředky, má-li za to, že 

rozhodnutí soudu není v nejlepším zájmu dítěte, a tyto řádným způsobem vyargumentovat. 

Dále je povinen přednést závěrečný návrh. 

 

Orgán SPOD v roli kolizního opatrovníka není povinen prošetřovat a dokládat majetkové 

poměry rodiče, nebo prověřovat, zda má rodič k provozování činnosti příslušné oprávnění, 

anebo sdělit soudu, v jaké hodnotě je vybavení bytu či domu. OSPOD nepřísluší při 

prošetřování poměrů u matky a otce na pokyn soudu zjišťovat ze schránek a zvonků, kdo 

všechno v domě ještě bydlí, poučovat rodiče, co všechno má soudu předložit, přivést dítě ze 

školy k jednání soudu, protože to rodič odmítá a další obdobné případy. Poučovací povinnost 
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a poskytnutí sociálně-právního poradenství OSPOD plní na základě a v rozsahu stanoveném 

v zákoně o SPOD. Pokud rodič při jednání se zástupcem kolizního opatrovníka požaduje 

založení písemností či jiných důkazů, dle jeho subjektivního názoru důležitých, do spisu dítěte, 

je na zvážení daného pracovníka orgánu SPOD, zda k jejich založení do spisu přistoupí 

(zpravidla v případě, že budou obsahovat informace důležité pro další výkon jeho činnosti), 

nebo zda k jejich založení nepřistoupí (v případě, že informace v dokumentu obsažené 

nebudou relevantní pro další výkon jeho činnosti). V každém případě pracovník poučí rodiče, 

že mají možnost svoje důkazy přednést přímo soudu, nikoliv zástupci kolizního 

opatrovníka. 

 

Negativní vymezení agendy SPOD: 

a) Případy, které nejsou pracovníky SPOD řešeny: majetkoprávní vztahy mezi rodiči, 

občanskoprávní vztahy mezi sousedy a nájemníky bytů a domů, provádění ohlášených 

či neohlášených šetření pouze na žádost občanů/klientů, předávání 

písemností/korespondence či předmětů/dárků dětem (příp. druhému rodiči) ze strany 

rodičů, příbuzných a blízkých osob, zakládání rozsáhlé e-mailové korespondence či 

výpisů SMS zpráv dokládajících vzájemnou kvalitu/nekvalitu komunikace mezi rodiči či 

osobami blízkými dítěte do spisu Om, který je v aktivním stavu z důvodu výkonu 

kolizního opatrovnictví, pokud nebyli k založení pracovníkem SPOD vyzváni a všichni 

zúčastnění se založením (zasíláním na e-mailovou adresu pracovníka) souhlasí. 

Pokud byl dříve řešený případ (Om, Nom) uzavřen a spisová dokumentace byla 

vyřazena ze základní evidence, nelze přijímat a dále zakládat e-mailovou 

korespondenci bývalých účastníků případu. Odesilatel zprávy je o této skutečnosti 

vyrozuměn v odpovědi na příchozí e-mail. Pracovník může v případech hodných 

zvláštního zřetele na základě individuálního posouzení situace učinit výjimku. 

b) Případy styku rodičů s dětmi: účast sociálních pracovníků při styku rodičů s dětmi je 

nad rámec jejich činnosti. Pracovník SPOD se může pro svoje vlastní poznání a 

zajišťování sociálně-právní ochrany dítěte styku účastnit, ale nikoliv jako povinnost. 

Asistovaný styk by měl probíhat v odborném pracovišti. Pracovník SPOD si z 

asistovaných kontaktů vyžádá zprávu o reakcích dítěte a o celkovém průběhu 

asistovaných setkání. 

c) Komentáře a výklad soudních rozhodnutí: komentovat a vykládat rozhodnutí soudů 

ze strany pracovníků orgánu SPOD je nad rámec jejich činnosti. Věcnou i procesní 

zodpovědnost v soudním řízení nese soud. Podrobný výklad či komentář soudního 

rozhodnutí může tedy podat pouze soud. V případě, že byl rodič v rámci řízení právně 

zastoupen, má možnost svoji žádost o výklad rozhodnutí soudu směřovat i na toto 

právní zastoupení. 
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d) Do působnosti pracovníků SPOD nespadá řešení narušených vztahů mezi rodiči. 

Pokud OSPOD nevyhodnotí, že narušení vztahu mezi rodiči má na dítě natolik 

patologické dopady, že je lze považovat za závažné a současně pravděpodobné 

ohrožení příznivého vývoje dítěte, nemá jakékoli pravomoci intervenovat do autonomie 

rodiny. 

 

Příznivý vývoj dítěte zahrnuje – nejen vývoj fyzický, tedy že dítě roste, má dostatek jídla, 

není nepřiměřeně trestáno (bito), v případě onemocnění je vyhledána lékařská pomoc apod., 

ale rovněž vývoj psychický a citový, tj. že rodiče věnují dostatek pozornosti tomu, co dítě 

prožívá, tyto jeho prožitky s ním sdílí, projevují mu bezpodmínečnou lásku, dítě neponižují, 

citově nevydírají, pomáhají mu nacházet jeho místo ve světě i cítit se v tomto světě bezpečně, 

podporují jeho vztahy s vrstevníky a s okolím, rozvíjejí jeho zájmy a podporují, aby se dítě 

zapojovalo do aktivit, o něž má zájem, dítěti naslouchají a dávají mu pocítit jeho hodnotu jako 

svébytného člověka, jehož názor a přání jsou důležité, byť ne vždy jim musí konečné 

rozhodnutí rodičů plně odpovídat. Důležité je, aby dítě mělo možnost zažívat v alespoň 

základní míře pohodu, a to jak fyzickou, tak i psychickou a citovou. Aby se netrápilo, aby si 

bylo jisto láskou svých rodičů, ale současně aby nebylo izolováno a aby si bylo jisto svou cenou 

mimo domácnost svých rodičů – ve škole, v kroužcích či mezi vrstevníky, s nimiž se potkává 

a s nimiž si hraje tam, kde žije a bydlí. Rodiče by měli v první řadě využívat k naplnění potřeb 

dětí (zajištění příznivého vývoje), pokud je pro ně naplnění potřeb náročné a problematické, 

pomoc a podporu ze strany širší rodiny (prarodiče, tety, strýcové apod.) či svého okolí, např. 

přátelé, známí, sousedé, s nimiž mají dobré vztahy. Rodiče mají také možnost využívat síť 

odborných služeb, ať již v podobě jeslí, školek, družin, kroužků, sociálních služeb, které jim 

mohou s plněním jejich povinností ve vztahu k dětem pomoci. 
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Standard č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 
 
Aktualizace platná od 1. 9. 2021  
Plné znění standardu:  

 

9a) 

Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu 

sociálně-právní ochrany, zejména respektuje individuální přístup ke všem klientům, vychází 

z individuálních potřeb každého klienta, podporuje samostatnost klientů, uplatňuje individuální 

přístup k potřebám každého klienta, motivuje k péči o děti, posiluje sociální začleňování 

klientů, důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody, podporuje kontakt s přirozeným 

sociálním prostředím, informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní 

ochrany. 

9b) 

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se 

specifickými potřebami nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými 

osobami, které tyto služby zajišťují externě. 

9c) 

Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte 

do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace 

rodiny (dále jen „vyhodnocování), zaměřené na skutečnost, zda se o dítě vymezené v § 6 a § 

54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené do evidence 

dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené 

v § 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování. 

9d) 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností zpracovává 

v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě vymezené v 

§ 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocují a následně jej 

uzavírá. 

 

 

 

 

Cíle standardu:  

 znalost principů sociálně-právní ochrany a jejich uplatňování v praxi jdou základem při 

poskytování sociálně-právní ochrany 
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 klientům se specifickými potřebami je bez rozdílu dostupný výkon sociálně-právní 

ochrany 

 orgán sociálně-právní ochrany zná specifické potřeby klientů 

 zjištění a objektivní vyhodnocování situace dítěte v jeho rodině 

 zaměstnanci rozlišují dva typy vyhodnocování a umějí je používat 

 strukturovat proces práce na případu ohroženého klienta 

 definovat postup, kdy a jak zpracovávat individuální plán ochrany dítěte, jeho 

přehodnocování a uzavírání 

 

Naplnění standardu v praxi – popis 

Pracovníci OSPOD dodržují základní principy práce s klientem 

 

a) Dbají vždy na dodržování lidských práv a základních svobod, jež jsou upraveny v 

následujících předpisech:  

- Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

- Úmluva o právech dítěte, 

- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších 

předpisů,  

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

- vyhláška č. 473/2012 Sb., 

- Směrnice MPSV č. j.2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013 o stanovení obsahu 

spisové dokumentace o dětech vedené na OSPOD a stanovení rozsahu 

evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče. 

 

b) Respektují individualitu a jedinečnost každého klienta bez ohledu na jeho původ, rasu 

či barvu pleti, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, rodinný stav, pohlaví, zdravotní 

stav, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, ekonomické 

postavení ve společnosti 

 

c) Respektují právo každého klienta na seberealizaci do takové míry, aby zároveň 

nedocházelo k omezení práv druhých osob. 

 

d) Podporují samostatnost klientů a rozvíjí jejich odpovědnost za pomoci svých odborných 

znalostí, dovedností a zkušeností. 

 

e) Vychází z individuálních potřeb klienta a jeho rodiny. 
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f) Posilují sociální začlenění klienta do společnosti. 

 

g) Informují klienta o činnosti a postupech užívaných při výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí. 

 

Při práci s rodinou dodržují pracovníci OSPOD základní principy sociálně-právní 

ochrany dětí tím že:  

 

a) hájí nejlepší zájem a blaho dítěte,  

 

b) vytváří podmínky pro předcházení, zmírnění či eliminací týrání, zneužívání, 

zanedbávání či jiného protiprávního jednání vůči dítěti,  

 

c) respektují rodinu jakožto základní, přirozené a nezastupitelné prostředí pro řádný a 

harmonický vývoj dítěte, 

 

d) respektují práva a povinnosti rodičů či osob odpovědných za výchovu vůči dítěti, 

podporuje jejich odpovědnost za vývoj a výchovu dítěte,  

 

e) podporují pravidelný kontakt s oběma rodiči, pokud to není v přímém rozporu s 

nejlepším zájmem dítěte. 

 

 

 

Při práci s nezletilými dětmi pracovníci OSPOD dále dodržují následující principy: 

 

a) ctí právo dítěte sdělit svůj názor i přání a pomáhají jej v rámci možností uskutečnit,  

b) pracovníci uzpůsobují komunikaci a obsah sdělených informací věku a vyspělosti 

dítěte, 

c) s přihlédnutím k věku a rozumové vyspělosti dítěte je nezletilý zapojován do řešení 

problémů rodiny, 

d) ctí právo dítěte na soukromí a dodržování mlčenlivosti v rámci sdělovaných informací 

(to může být prolomeno pouze oznamovací povinností k orgánům činným v trestním 

řízení). 
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Jednání s klientem 

Vyřizováním případu a vedením spisové dokumentace je pověřen vždy ten pracovník OSPOD, 

v jehož obvodu se dítě fakticky zdržuje. Pokud je dítě fakticky mimo ORP Frýdlant, ale je zde 

hlášeno k trvalému pobytu, spisovou dokumentaci vede pracovník OSPOD, v jehož obvodu je 

hlášeno.  

 

 Ke změně klíčového pracovníka OSPOD dochází v případě:  

- dlouhodobé absence klíčového pracovníka,  

- v případě možného střetu zájmů mezi pracovníkem a klientem,  

- a v dalších individuálních případech, které vzejdou jako doporučení z porady 

pracovníků či supervize,  

- o změně klíčového pracovníka vždy rozhoduje vedoucí odboru sociálních věcí  

 

Pracovníci pro náhradní rodinnou péči, kurátor pro děti a mládež a specialista na týrané a 

zneužívané děti pracuje se svými klienty napříč ORP Frýdlant, tj. bez obvodového rozdělení.  

Pokud pracovník OSPOD prověřuje oznámení či podezření na týrání, zneužívání, 

zanedbávání či jiné protiprávní jednání ze strany rodičů/rodiče či jiné pečující osoby vůči 

nezletilému dítěti, je pohovor s dítětem veden tak, aby dítě nemohlo být rodičem nebo pečující 

osobou ovlivňováno, nebo aby nedošlo ke konfrontaci dítěte a dospělého člověka 

odpovědného za jeho výchovu. Rodič nebo pečující osoba je o provedeném pohovoru 

informována buď následně po ukončení pohovoru telefonicky, nebo je písemně pozván na 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde je o všem informován.   

 

 V případě zjišťování názoru dítěte, může být rodič přítomen, pokud si to dítě přeje, nebo s 

ohledem na věk a rozumovou vyspělost by nebylo jednání bez rodiče či jiné pečující osoby 

vhodné.  

 

Jednání s klienty se specifickými potřebami 

Pracovníci OSPOD umí s klienty se specifickými potřebami komunikovat, nebo po předchozí 

domluvě zajistí externí pracovníky, kteří jim komunikaci zprostředkují (například Centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Libereckého kraje). Nejen za tímto účelem spolupracují s 

poskytovateli sociálních služeb pro rodiny s dětmi a odbornými pracovišti.  

 

Vyhodnocování potřeb a situace rodiny a individuální plán ochrany dítěte  

- vyhodnocování je sběr dat prostřednictvím využití technik sociální práce a sběru 

informací (jako jsou například sociální šetření, rozhovory se členy rodiny, zprávy 

školských zařízení, pozorování, zprávy dalších institucí, se kterými rodina 
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spolupracuje, apod.), na základě kterých dochází k objektivnímu posouzení a určení 

případné míry ohrožení dítěte a rodiny, na druhé straně zjištění podpůrných kapacit a 

zdrojů rodiny i sociálního okolí,  

- provádí klíčový pracovník rodiny,  

- je vypracováno do jednoho měsíce od přijetí rodiny do evidence SPOD,  

- nemusí být vyplněno v plném rozsahu, toto je možné přizpůsobit a omezit v závislosti 

na důvodu, pro který bylo dítě zařazeno do evidence SPOD, 

- k aktualizaci vyhodnocování dochází vždy, když dojde k významným změnám v rodině 

nebo u dítěte.  

 

Typy vyhodnocení:  

a) Pracovníci OSPOD u všech dětí zařazených do evidence OSPOD dle ustanovení § 54 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

vytváří základní vyhodnocení situace rodiny a dítěte. Pro tyto účely využívají jednotný 

formulář, tzv. „opatrovnické vyhodnocení“, které se skládá ze základních osobních 

údajů dítěte a rodiny, a tak zvaného ukončení vyhodnocení.  V těchto případech není 

zpracováván individuální plán ochrany dítěte (dále jen IPOD), neboť z povahy věci 

vyplývá, že se nejedná o dítě uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí (dále jen ZSPOD).  

 

b) Jestliže je dítě zařazeno do evidence OSPOD z důvodu podezření na dítě uvedené v 

§ 6 nebo ze zjištěných dat vyplývá, že se jedná o dítě uvedené v § 6 ZSPOD, provádí 

pracovnicí OSPOD tzv. „vyhodnocení situace dítěte a rodiny v obtížné životní a sociální 

situaci“. Pokud z vyhodnocení situace dítěte a rodiny vyplývá, že dítě je ohroženo, 

vypracuje klíčový pracovník IPOD.  

 

c) IPOD není zpracován, jestliže z vyhodnocení a závěru vyplývá, že se sice jedná o dítě 

uvedené v § 6 ZSPOD, ale ohrožení dítěte spočívalo v jednorázové, nepokračující 

situaci, a z individuálního posouzení jasně vyplynulo, že by individuální plán ochrany 

dítěte již nebyl efektivní, neboť ohrožení pominulo.  

 

d) Tzv. čísla jednací se zakládají u všech ostatních písemností, oznámení policie, lékařů, 

zdravotnických a školských institucí apod. a včetně anonymních oznámení fyzických 

osob, kdy není z povahy oznámení zřejmé, že se jedná o dítě uvedené v § 6 ZSPOD. 

Situace dítěte a rodiny se prošetří a provede se Úvodní vyhodnocení situace dítěte, 

kde se uvede, zda a proč se jedná nebo nejedná o dítě uvedené v § 6 ZSPOD. 
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Individuální plán ochrany dítěte: 

- je vypracován dle směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013, a na základě 

§ 10 odstavce 5 ZSPOD,  

- znamená plánování a přijetí takových opatření, intervencí, zprostředkování 

poradenství, služeb a dalších aktivit k podpoře a ochraně situace dítěte,  

- je vyhotoven v písemné podobě a je součástí spisové dokumentace dítěte, 

- s IPOD je kromě rodičů, nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, seznámeno 

i dítě, pokud mu jsou v IPOD uděleny úkoly za které nese odpovědnost.  

 

Termín přehodnocení individuálního plánu bývá zpravidla stanoven při jeho sestavení (tj. do 

kdy má být úkol naplněn), ale může být změněn dle aktuálního vývoje situace.  

 

V případě, že došlo ke změně situace dítěte natolik, že dle aktualizace vyhodnocení situace 

rodiny a dítěte již není dítě dále považováno za dítě ohrožené ve smyslu § 6 ZSPOD, se 

individuální plán, včetně spisové dokumentace, uzavírá.  

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14305/novela.pdf 

Přílohy: 

Příloha1: Vyhodnocení pro ustanovení opatrovníkem  

Příloha2: Vyhodnocení bez individuálního plánu ochrany 

Příloha3: Vyhodnocení s individuálním plánem ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14305/novela.pdf
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Standard č. 10 Kontrola případu 
 
Aktualizace platná od: 1. 4. 2019  

Plné znění standardu: 

10a) 

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů nebo je zajišťována ze 

strany nadřízených, ale i jiných orgánů. 

 

Cíle standardu: 

Součástí kvalitního výkonu sociálně-právní ochrany je úsilí předcházet možnému pochybení. 

Proto je nutné věnovat náležitou pozornost kontrole, aby se neprodleně odhalily a napravily 

případné dílčí nedostatky či chyby při řešení případů v oblasti sociálně-právní ochrany. 

 

Naplnění standardu v praxi - popis 

Kontrolu spisů provádí vedoucí odboru sociálních věcí namátkově. Vždy vedoucí pracovník 

provádí kontrolu spisu, který se postupuje jinému úřadu nebo je vyřazen z evidence. 

 

Mimořádná kontrola spisu je prováděna vždy při podnětu ze strany klienta např. stížnost nebo 

jiného orgánu, který je oprávněn kontrolu provádět např. KÚ, MPSV, VOP.  

 

Spisová dokumentace je vždy kontrolována u zaučujících se pracovníků a to pracovníkem, 

který zaučovaného pracovníka vede. Kontrolují se každé jednotlivé kroky, které pracovník 

učiní. Zaučovaný pracovník má povinnost předkládat veškeré písemnosti, které se do spisu 

zakládají. Pracovník, který vede zaučovaného pracovníka má povinnost informovat vedoucího 

odboru o průběhu práce a výsledcích zaučovaného pracovníka. Případné kontrolou zjištěné 

nedostatky je pracovník povinen odstranit do termínu stanoveného vedoucí odboru.  

 

Dalším stupněm neformální kontroly představuje analýza případů na poradách oddělení, kde 

pracovníci dostávají doporučení a zpětnou vazbu od kolegů. Ke kontrole také dochází účastí 

na týmových pracovních setkáních, odborných kolegiích a supervizích. K dobré praxi patří i to, 

že je-li odhaleno jednotlivé pochybení, diskutuje se o něm na poradě se všemi pracovníky. 

 

Kontrola výkonu sociálně-právní ochrany jsou realizovány ze strany Krajského úřadu 

Libereckého kraje. Její průběh upravuje zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákon č. 129/2000 

Sb., o krajích a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  

KÚ LK také provádí případovou kontrolu /při podání stížnosti na postup OSPOD/, tedy kontrolu 

vedení jednotlivých případů. Výstupem z takové kontroly je doporučení udělené ke 
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konkrétnímu případu. Pokud je zjištěno pochybení obce, informace o něm se v rámci 

metodického vedení přenáší na další poradě mezi orgány SPOD. Pokud je zjištěné pochybení 

vyhodnoceno jako závažné, může OSPOD KÚ LK přistoupit k řádné kontrole podle zákona o 

kontrole a Kontrolního řádu. 
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Standard č. 11 Rizikové a nouzové situace 
 
Aktualizace platná od: 1. 4. 2019  

Plné znění standardu: 

 

11a) 

Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany 

jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně seznámeni se 

situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně 

postupů při jejich řešení.   

 

Cíle standardu: 

Zaměstnanci OSPOD Frýdlant jsou připraveni zvládat rizikové a nouzové situace, které v 

souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany mohou nastat. Jasná pravidla pro jejich řešení 

přinášejí zaměstnancům a klientům větší bezpečí a jsou proto považována za jedno z 

klíčových témat, s nimiž jsou po nástupu seznamováni noví zaměstnanci. 

 

Naplnění standardu v praxi – popis 

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí jsou seznámeni a to již při nástupu do 

zaměstnání s vnitřními předpisy úřadu o požární ochraně, bezpečnosti práce a první pomoci. 

Dále jsou v tomto ohledu pravidelně, jednou za dva roky, školeni jak je uvedeno pracovním 

řádem Městského úřadu Frýdlant č. S-06/2013. 

 

Školení o požární ochraně se vztahuje na všechny zaměstnance úřadu a v nezbytném rozsahu 

rovněž na cizí osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích úřadu a vykonávají zde 

práci s vědomím vedoucích zaměstnanců úřadu. Požární poplachová směrnice je vyvěšena 

ve všech podlažích a částech objektu na místě viditelném pro všechny zaměstnance i 

návštěvníky úřadu. Zjištění a oznámení případného požáru je zajištěno telefony a hlasitým 

voláním ‚HOŘÍ‘.  Únikové trasy jsou vyvěšeny v jednotlivých patrech budovy úřadu a označeny 

zelenou tabulkou s piktogramem. K evakuaci slouží schodiště budovy. Při evakuaci je 

zakázáno používat výtah. 

 

Organizační směrnice č. 22/X/06 o zabezpečení budov stanoví pravidla pro zabezpečení 

budov a jednotlivých kanceláří městského úřadu.  

V dalším je pracovník povinen se řídit pracovním řádem Městského úřadu Frýdlant č. S-

06/2013. 

 



43 

 

Dále pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí absolvuje referenční zkoušky pro řízení 

služebních vozidel. Při těchto je zároveň seznámen s postupem užívání služebních vozidel a 

řešení krizových situací v silničním provozu (autonehoda, závada na automobilu atd.). 

 

Čerpání řádné dovolené pracovníků OSPOD nemůže být důvodem nedostatku pracovníků na 

pracovišti. V případě krizové situace na pracovišti je možné pracovníka oddělení sociálně-

právní ochrany dětí z dovolené odvolat dle zákoníku práce. V nouzových situací, např. při 

větším počtu zaměstnanců v pracovní neschopnosti, se řeší zejména případy, které nesnesou 

odkladu.         

 

Kanceláře pracovníků OSPOD jsou průchozí.  Při práci v terénu má pracovník při sobě 

služební mobilní telefon, kterým si může přivolat pomoc. Při práci v kanceláři má pracovník při 

sobě pevnou telefonní linku, kterou si může přivolat pomoc. 

 

Pokud je pracovník předem seznámen s možností rizikové situace v terénu, místní šetření 

provádí za účasti druhého pracovníka případně za asistence městské či státní policie. Pokud 

je pracovník předem seznámen s možností rizikové situace v kanceláři, přizve si k jednání 

dalšího pracovníka (kolegu). 

 

Pracovníci se účastní tematických školení zaměřených na jednání s agresivními klienty a 

řešení rizikových situací. Pracovník jedná vždy s klientem tak, aby minimalizoval riziko útoku 

ze strany klienta. Pracovníci OSPOD mají také možnost konzultovat náročné pracovní situace 

se supervizorem. 
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Standard č. 12 Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
 
Aktualizace platná od 8. 6. 2020  
 
Plné znění standardu: 

 

12 a)  

Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace 

dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému sociálně-

právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách. 

12 b) 

Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly 

srozumitelné pro klienta. 

 

Cíle standardu: 

 efektivita zacházení s informacemi… uspořádání údajů, záznamů a dokumentů pro 

rychlé a snadné zacházení 

 obsah osobních spisů v jednotné struktuře 

 odborné poskytování sociálně-právní ochrany se zřetelem na respektování práv klientů 

a ochranu jejich osobních údajů 

 odbourání klientovy nedůvěry k úřadu a k záznamům, které jsou o něm vedeny   

 klient by měl „bez překladu“ rozumět dokumentaci a záznamům ke svému případu 

 

Naplnění standardu v praxi – popis 

Dokumenty na úseku sociálně-právní ochrany dětí jsou vedeny analogově a digitálně.  

 

Vedení evidence a spisové dokumentace je upraveno v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPOD), rozsah evidence 

dětí a obsah spisové dokumentace upravuje směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. 

j. 2013/26780-21, ze dne 19. 9. 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové 

dokumentace o dětech vedené orgány sociálně právní ochrany dětí a o stanovení a rozsahu 

evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.  

 

Zaměstnanci OSPOD se při zpracování, vedení, evidenci a archivaci spisové dokumentace 

dále řídí zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, spisovým a skartačním 

řádem úřadu a metodickými pokyny MPSV a nadřízeného metodického a kontrolního orgánu, 

které se vztahují k dané problematice. Pracovníci vždy dbají na ochranu osobních a citlivých 

údajů klientů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
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2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů.  

 

Při zajišťování agendy SPOD ve vztahu ke konkrétním případům nelze aplikovat zákon o 

svobodném přístupu k informacím (ustanovení § 2, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.), neboť 

problematika spadá do oblasti speciální právní úpravy, kterou je již zmíněný zákon č. 359/1999 

Sb. Tento právní předpis v ustanovení § 57 ve spojení s ustanovením § 51 zavazuje 

pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí k zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, 

se kterými se při provádění sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili, 

pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak. Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost i po 

skončení pracovněprávního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být pracovníci 

zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a 

účelu. Uvedený § 51 vymezuje způsob sdělování údajů mezi orgány sociálně-právní ochrany 

a dalšími kompetentními subjekty. Soukromé fyzické osoby v souladu s § 51 oprávněnými 

subjekty nejsou.  

 

Nahlížení do spisové dokumentace v případech výkonu kolizního opatrovnictví ze 

strany Města Frýdlant – OSPOD 

 

Kolizní opatrovník dítěte v soudním řízení je jinou osobou či orgánem, který má usnadnit výkon 

procesních práv dítěte, informování dítěte o soudním řízení, které se jej týká, jakož i vlastní 

účast dítěte v tomto řízení. Tomuto ustanovení odpovídá též čl. 10 Evropské úmluvy o výkonu 

práv dětí, který upravuje povinnosti zástupce dítěte, a to tak, že „v soudním řízení, které se 

týká dítěte, pokud to není v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte je zástupce povinen a) 

poskytnout dítěti příslušné informace, pokud se podle vnitrostátního práva má za to, že dítě 

dostatečně chápe situaci, b) objasňovat dítěti, pokud se podle vnitrostátního práva má za to, 

že dítě i dostatečně chápe situaci, důsledky toho, když by jeho názoru bylo vyhověno a možné 

důsledky jakéhokoli jednání učiněného zástupcem, c) zjišťovat názory dítěte a zprostředkovat 

je soudnímu orgánu“. Spisová dokumentace nezletilých dětí vedená z důvodu výkonu 

kolizního opatrovnictví není po dobu trvání procesního zastupování přístupná rodičům 

dítěte, ani jejich zástupcům, nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte a nelze 

jim umožnit nahlížet do spisové dokumentace.  

 

Komentář k zákonu o SPOD, který poukazuje na to, že „lze umožnit nahlížení pouze do těch 

částí dokumentace, které s vedeným řízením nesouvisejí nebo s ním sice souvisejí, ale jsou 

součástí též soudního spisu, do něhož oprávněné osoby nahlížet mohou. Zpravidla je tak 

nutno umožnit oprávněným osobám nahlížení bez omezení pouze do těch částí spisové 
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dokumentace „Om“ vytvořených do doby jmenování dotčeného úřadu kolizním opatrovníkem, 

resp. do doby bezprostředně tomuto jmenování předcházející. Opačný přístup než výše 

uvedený by totiž současně představoval porušení zásady rovného postavení účastníků v 

občanském soudním řízení („rovnost zbraní“; srov. § 18 odst. 1 věta prvá o. s. ř.), neboť 

opatrovník je v řízení alter ego zastoupeného dítěte, jeho podklady v řízení jsou tak ipso facto 

podklady dítěte samého, přičemž však dítě prostřednictvím opatrovníka rovněž nemůže 

požadovat nahlédnutí do podkladů, které si pro účely soudního řízení vedou ostatní účastníci, 

resp. jejich zplnomocnění zástupci (viz MACELA, M., Hovorka, D., Křístek, A., Trubačová, K., 

Zárasová, Z. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 

2015, s. 233). 

 

Poznámka: Pokud jde o protokoly či nahrávky z jednání, jichž se rodiče dítěte přímo účastnili, 

nelze odmítnutí jejich případného poskytnutí odůvodňovat pouze tou skutečností, že OSPOD 

v předmětném případě vykonává kolizní opatrovnictví dítěte v soudním řízení. Takový přístup 

by znamenal přepjatě formalistickou aplikaci výjimky z práva nahlížet do spisové dokumentace 

vedené OSPOD, jelikož v případě těchto dokumentů či záznamů nejsou rodiči dítěte sdělovány 

žádné informace, které by nezískal již díky své osobní účasti na předmětném jednání. 

 

Písemnosti předkládané nebo zasílané rodiči, jejich zástupci či jinou osobou 

odpovědnou za výchovu, k založení do spisové dokumentace vedené z důvodu výkonu 

kolizního opatrovnictví 

 

V případech, kdy rodiče, jejich zástupci či jiné osoby odpovědné za výchovu v rámci jednání s 

pracovníky/koordinátory případů předkládají nebo zasílají (poštou, e-mail apod.) písemnosti či 

jiné materiály, je na zvážení příslušného pracovníka, zda k jejich založení do spisu vedeného 

v rámci výkonu kolizního opatrovnictví přistoupí (zpravidla v případech, když budou obsahovat 

informace důležité pro další jeho činnost v zájmu dětí) nebo zda k jejich založení do spisu 

nepřistoupí (v případech, kdy informace v dokumentu obsažené nebudou relevantní pro další 

výkon jeho činnosti). Pracovník poučí rodiče/klienty o tom, že pokud se domnívají, že je v 

soudním řízení třeba provést určitý důkaz (např. fotografiemi, písemným vyjádřením, 

výslechem svědka, soupisem nákladů na péči a výchovu dítěte apod.), je třeba tento důkaz 

přednést přímo soudu, který řízení vede, nikoliv na oddělení SPOD. Spisová dokumentace 

vedená v rámci výkonu kolizního opatrovnictví obsahuje zejména dokumenty zaslané soudem 

a dále dokumenty, které si opatří orgán SPOD v rámci své vlastní činnosti. 

 

Nahlížení do spisové dokumentace vedené z důvodu výkonu činnosti a úkonů orgánu 

SPOD mimo výkon kolizního opatrovnictví 
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Zákon č. 359/1999 Sb. v § 55 vymezuje okruh oprávněných osob k nahlížení do spisové 

dokumentace dětí vedené orgánem sociálně-právní ochrany dětí:  

 

1) rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost  

2) jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte  

3) nebo jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci  

4) osvojenec po dosažení svéprávnosti (do spisové dokumentace týkající se osvojení dítěte)  

 

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo jejich zástupci na základě písemně 

udělené plné moci mají právo při nahlížení do spisové dokumentace činit si z ní výpisy a 

pořizovat si za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části. Pro stanovení úhrady za 

pořízení kopie ze spisové dokumentace platí zvláštní předpis, kterým je zákon č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, v platném znění.  

 

Na nahlížení do spisové dokumentace se nevztahuje zákon o svobodném přístupu k 

informacím. Do spisové dokumentace týkající se osvojení dítěte je oprávněn nahlížet na 

základě písemné žádosti osvojenec, jakmile nabude svéprávnosti.  

 

Proces spojený s nahlížením do spisové dokumentace  

Osoba oprávněná k nahlížení do spisové dokumentace může požádat o nahlížení do spisové 

dokumentace vedené na úřadě v rámci jednání s pracovníkem oddělení SPOD písemně. 

Žádost musí obsahovat údaje umožňující identifikaci žadatele a dítěte.  

 

Žadateli jsou údaje obsažené ve spisové dokumentaci týkající se dítěte zpřístupněny pouze 

tehdy, pokud je to v zájmu dítěte při zajišťování sociálně-právní ochrany.  

Příslušný pracovník OSPOD do 15 dnů ode dne, kdy oprávněná osoba požádala o nahlédnutí 

do spisové dokumentace:  

a) sdělí, že žadateli umožní nahlédnout do spisové dokumentace, a určí termín k 

nahlédnutí, nebo  

 

b) rozhodne o odmítnutí žádosti, pokud by to bylo v rozporu se zájmem dítěte, v rozporu 

s rozhodnutím soudu o utajení osvojení nebo pokud lze ze spisové dokumentace zjistit, 

která fyzická osoba upozornila na závažné skutečnosti. V takovém případě je vydáno 

správní rozhodnutí, proti kterému může žadatel uplatnit opravný prostředek.  
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O nahlédnutí do spisové dokumentace je pořizován záznam o úkonech. Nahlížení do spisu je 

vždy přítomen pracovník OSPOD, který dohlíží, aby nebylo s dokumentací nevhodně 

manipulováno (poškození), příp. nedošlo k vyjmutí některé listiny. Do záznamu o úkonech jsou 

uvedeny podstatné skutečnosti, které se úkonu týkají včetně označení listů, jejichž kopie jsou 

požadovány.  

 

Nevidomé osobě bude obsah spisové dokumentace přečten a pracovník OSPOD umožní na 

požádání této osoby, aby do spisu nahlížel její doprovod.  

Pokud si žadatel zhotovuje kopie listin vlastním záznamovým zařízením (např. fotoaparát, 

mobilní telefon), pak tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.  

 

Zaměstnanci OSPOD veškerá jednání vedená s klienty a /nebo odborníky, kteří jsou s dítětem 

a /nebo rodiči v kontaktu zaznamenávají do spisové dokumentace formou záznamu nebo 

protokolu. Při volbě formy záznamu jednání se řídí směrnicí MPSV č. j. 2013/26780-21, o 

stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány 

sociálně právní ochrany dětí a o stanovení a rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace 

v oblasti náhradní rodinné péče.  

 

Zaměstnanec OSPOD je povinen klientovi (dospělé osobě i nezletilému dítěti) v rámci 

úvodního osobního kontaktu srozumitelnou formou vysvětlit, co znamená vedení spisu, co a 

proč se do spisu zaznamenává a zakládá.  

 

V rámci jednání vedeného na úřadě vypracovává zaměstnanec protokol vždy, když o to klient 

požádá. Vyjma situací, kdy provedení protokolu není možné z důvodů časové tísně anebo 

nefunkčnosti technického vybavení (např. při výpadku elektrického proudu). Na tuto 

skutečnost je však zaměstnanec povinen klienta upozornit. Obsah protokolu má klient vždy 

možnost ovlivnit a doplnit. V závěru jednání je mu k převzetí nabídnuta kopie protokolu. V 

případě, kdy provedení protokolu z výše uvedených důvodů nebylo možné, zaměstnanec 

klientovi nabídne, že může připomínkovat obsah záznamu z jednání, který pracovník zpracuje 

po jednání a klientovi ho zašle. Zaslané připomínky klienta jsou pak přiloženy k záznamu 

jednání jako jeho příloha. Protokol z jednání zaměstnanec zpracovává také v těch případech, 

kdy vyhodnotí, že je to z hlediska výkonu sociálně-právní ochrany dětí vhodnější než provedení 

záznamu z jednání. Náležitosti protokolu jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní 

řád.  

Záznamy z jednání zaměstnanec zapisuje jazykem neutrálním ve vztahu ke klientovi, 

zachycuje v nich reálná zjištění bez subjektivních emočně zabarvených hodnocení. 
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Zaměstnanec vede záznamy ve spisové dokumentaci takovým způsobem, aby byla pro klienty 

srozumitelná (nepoužívá cizí slova a odborné termíny, kterým klient nerozumí).  

 

Pravidla pro zpracování záznamu o samostatném pohovoru s nezletilým dítětem a jeho 

vedení ve spisové dokumentaci  

 

Podrobný záznam nebo protokol o jednání s dítětem zaměstnanec založí do části spisu 

„Podklad spisové dokumentace“ vždy, když jedná s dítětem cíleně bez přítomnosti rodičů nebo 

jiných osob odpovědných za výchovu proto, aby mu umožnil svobodně vyjádřit svůj názor 

k významným záležitostem, kterého se ho týkají, a z obsahu sdělení dítěte a průběhu pohovoru 

má za to, že pokud se rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu seznámí s úplným sdělením 

dítěte, mohlo by to poškodit zájmy dítěte.  

 

Pokud je podrobný záznam pohovoru s dítětem založen do části spisu podklady spisové 

dokumentace, pak ve spise musí být vždy založen záznam o tom, že zaměstnanec jednal s 

dítětem. A to i v případě, že se jednání uskutečnilo bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob 

odpovědných za výchovu dítěte. Záznam o jednání s dítětem, které bylo vedeno bez 

přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, založený ve spise, 

obsahuje stručné vymezení důvodu, proč byl pohovor s dítětem uskutečněn a označení věci, 

které se jednání týkalo. Záznam stručně shrnuje průběh jednání s dítětem, aniž by blíže 

popisoval obsah vyjádření dítěte nebo v něm byly použity citace z vyjádření dítěte.  
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Standard č. 13 Vyřizování a podávání stížností 
 
Aktualizace platná od: 1. 4. 2019  

Plné znění standardu: 

 

13 a) 

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci 

stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty. 

13 b) 

Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to 

způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám. 

 

Cíle standardu: 

 stížnost je zaměstnanci a pracovištěm vnímána jako podnět pro zvýšení kvality 

poskytování sociálně-právní ochrany 

 pracoviště má nastavena pravidla a postupy pro podávání, vyřizování a evidenci 

stížností 

 

Naplnění standardu v praxi – popis  

 

Městský úřad Frýdlant má vypracovanou směrnici Městského úřadu Frýdlant č. 17/08 o 

přijímání a vyřizování petic, stížností, ostatních podání a podnětů a podání Veřejného 

ochránce práv. O této směrnici jsou klienti informováni na nástěnce umístěné v přízemí 

Městského úřadu Frýdlant, budova B, kde OSPOD sídlí a je také k dispozici v tištěné podobě 

v kanceláři vedoucí odboru sociálních věcí.  

 

Podle této směrnice jsou tyto druhy stížností podle obsahu: 

a) stížnost proti nevhodnému chování úředních osob 

b)  stížnost proti úřednímu postupu, 

c) stížnost proti obsahu protokolu.  

 

Pokud podání obsahově naplňuje pojem stížnosti uvedený v § 175 správního řádu, avšak 

nemá náležitosti předepsané v § 37 odst. 2 správního řádu, nebo trpí jinými vadami, které 

zásadním způsobem znemožní vyřízení, je MěÚ povinen přípisem vyzvat stěžovatele do 10 

pracovních dnů od doručení podání k odstranění jeho vad v přiměřené lhůtě. V přípise musí 

být vady podání konkretizovány a stěžovatel současně poučen, že pokud vady neodstraní, 

podání nebude dále vyřizováno jako stížnost. 
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Za stížnosti se podle správního řádu a této směrnice nepovažují  

a) podání, na jejichž vyřizování se vztahují zvláštní procesní předpisy a jež jsou tedy 

právními úkony v občanskoprávním, obchodněprávním, pracovněprávním řízení13), 

ale také v jiném řízení, např. trestním nebo daňovém (např. odvolání, stížnost, námitka, 

reklamace podané podle části čtvrté zákona o správě daní a poplatků atp.),  

b) podání mající charakter prostého nesouhlasu, dotazu, prosby či žádosti o stanovisko v 

individuálním zájmu,  

c) podání orgánů státní správy a organizací jimi řízených, která upozorňují na nesprávnou 

činnost jiných správních orgánů. To neplatí pro podání Veřejného ochránce práv,  

d) anonymní podání,  

e) podepsaná podání neumožňující doručit stěžovateli navazující přípisy,  

f) podání, u kterých nebyly stěžovatelem na základě výzvy odstraněny vady podání ve 

lhůtě stanovené MěÚ,  

g) elektronické podání, které není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, pokud 

nebylo do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu,  

h) podání učiněné pomocí jiných technických prostředků (dálnopis, telefax), pokud nebylo 

do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu.  

 

Přijímat stížnosti jsou povinny všechny útvary MěÚ a dále postupovat podle Spisového řádu. 

Pokud stížnost přijal jiný útvar než odbor kanceláře úřadu, je povinen ji bezodkladně předat 

uvedenému útvaru k zaevidování a k určení postupu pro její vyřízení. Stížnosti jsou přijímány 

každý pracovní den po celou pracovní dobu.  

 

Stížnost je možné podat  

a) písemně,  

b) ústně,  

c) elektronicky, pokud je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, a to na 

elektronickou adresu: podatelna@mu-frydlant.cz 

d) pomocí jiných technických prostředků (dálnopis, telefax), pokud byla do 5 dnů 

potvrzena písemně nebo ústně do protokolu.  

 

Ústně podané stížnosti přijímá každý vedoucí pracovník. Pokud ústně podanou stížnost nelze 

ihned vyřídit, tento útvar sepíše o jejím přijetí záznam. Záznam musí obsahovat:  

a) označení MěÚ 

b) jméno a příjmení stěžovatele,  

mailto:podatelna@mu-frydlant.cz
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c) datum narození stěžovatele,  

d) místo trvalého pobytu stěžovatele, popřípadě jinou adresu pro doručování,  

e) jméno a příjmení dalších zúčastněných osob,  

f) stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku jednání,  

g) datum vyhotovení záznamu,  

h) doložku, že účastníci jednání byli s obsahem záznamu seznámeni a  

i) podpisy všech zúčastněných.  

 

Vyřizování stížností  

a) Stížnosti prošetřují a vyřizují všechny útvary podle své věcné příslušnosti stanovené 

organizačním řádem MěÚ (dále jen „věcně příslušné útvary“). Za správnost a včasnost 

vyřizování stížností odpovídají vedoucí zaměstnanci věcně příslušných útvarů. 

Stížnost nesmí vyřizovat útvary a zaměstnanci, proti kterým stížnost směřuje.  

 

b) Způsob a lhůty vyřízení jednotlivých stížností stanoví tajemník. Tyto pokyny jsou 

uvedeny na formuláři, kterým je stížnost po zaevidování předána k vyřízení věcně 

příslušnému útvaru MěÚ.  

 

c) Zjistí-li útvar, jemuž byla stížnost předána k vyřízení, že není věcně příslušný k jejímu 

vyřízení, předá stížnost jinému věcně příslušnému útvaru a o této skutečnosti 

bezodkladně informuje tajemníka nebo odbor kanceláře úřadu.  

 

d) Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího doručení. Tuto lhůtu lze překročit 

jen tehdy, nelze-li v průběhu vyřizování stížnosti zajistit podklady potřebné pro její 

vyřízení. O prodloužení lhůty rozhodne tajemník na základě písemně odůvodněné 

žádosti podané věcně příslušným útvarem a stěžovatele o této skutečnosti informuje 

přípisem, včetně uvedení důvodů, na jejichž základě je lhůta prodlužována. Žádost o 

prodloužení lhůty podává věcně příslušný útvar v dostatečném předstihu před 

uplynutím 60 denní lhůty, minimálně 7 dní před jejím vypršením.   
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e) Při prošetřování stížnosti se věcně příslušný útvar řídí zásadami dokazování 

upravenými správním řádem. To znamená, že zpravidla je k obsahu stížnosti 

vyslechnut i ten, proti němuž stížnost směřuje, popřípadě je o ní vyrozuměn. Tato 

osoba má v řízení o stížnosti postavení dotčené osoby. Pokud je nutné doplnit stížnost, 

lze stěžovatele vyslechnout, případně předvolat, nelze jej však předvést. V předvolání 

je stěžovatele nutno upozornit, že jeho nedostatečná součinnost může vést k odložení 

stížnosti. Je-li stížnost z důvodu neposkytnutí součinnosti stěžovatelem odložena, musí 

být o této skutečnosti stěžovatel informován přípisem.  

 

f) Uložení pořádkové pokuty je vyloučeno.  

 

g) O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn přípisem ve lhůtě podle odstavce 3 

a informován, zda stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou nebo 

nedůvodnou. V odůvodnění musí být uvedeno vypořádání veškerých bodů stížnosti 

nebo námitek stěžovatele. V případě neuznání jednotlivých bodů stížnosti nebo 

námitek stěžovatele, je nutno uvést důkazy, kterými byla tato tvrzení vyvrácena, a 

úvahy, které vedly k jejich vyhodnocení.  

 

h)  Je-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je věcně příslušný útvar 

povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. Požádal-li stěžovatel ve 

stížnosti nebo v průběhu jejího vyřizování o sdělení výsledků šetření a opatření 

přijatých k nápravě, musí mu být výsledky šetření, jakož i přijatá opatření k nápravě, 

sdělena v přípise.  

 

i) Přípis o vyřízení stížnosti podepisuje tajemník.  

 

j) O výsledku vyřízení stížnosti informuje věcně příslušný útvar rovněž osobu, proti níž 

stížnost směřovala, pokud o to tato osoba požádá.  

 

k) Za den rozhodující pro vyřízení stížnosti se považuje den, ve kterém se přípis podle 

odstavce 7 předá k doručení nebo ústně oznámí. Před vypravením přípisu je věcně 

příslušný útvar povinen předložit spis s přípisem o vyřízení stížnosti odboru kanceláře 

úřadu k výmazu lhůty. Po vypravení přípisu je věcně příslušný útvar povinen zaslat 

kopii přípisu výše uvedenému útvaru odpovědnému za evidenci petic, stížností, 

ostatních podání a podnětů a podání ombudsmana.  
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l) Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, má právo a 

může požádat o přešetření způsobu vyřízení stížnosti nadřízenou osobu.  

 

m) Jestliže přípis (vyjádření, osvědčení nebo sdělení v něm) trpí vadami, které lze opravit, 

aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, útvar, který ho vyhotovil, 

opraví jej usnesením, které se pouze poznamená do spisu. Vyjádření, osvědčení nebo 

sdělení, které je v rozporu s právními předpisy a které nelze opravit podle odstavce 1, 

útvar, který ho vyhotovil, zruší usnesením – viz § 156 správního řádu.  
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Standard č. 14 Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty 
 

Aktualizace platná od: 1. 4. 2019  

Plné znění standardu:  

 

14a) 

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických 

a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými 

v individuálním plánu ochrany dítěte. 

14b) 

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u 

dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči 

kurátorů.   

 

Cíle standardu:  

 seznamování klientů s dostupnými službami, motivování k využívání jiných služeb,  

 orientace zaměstnanců v síti dostupných služeb a organizací poskytujících relevantní 

pomoc a podporu,  

 zajištění včasné přípravy na život dítěte po dosažení zletilosti,  

 dětem vyrůstajícím ve složitých podmínkách zpřístupnit základní informace a 

dovednosti, jak začít samostatně žít po dosažení zletilosti.  

 

Naplnění standardu v praxi – popis 

Sociální pracovníci Městského úřadu Frýdlant, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně 

právní ochrany dětí, při výkonu své činnosti využívají při poskytování poradenství registr 

poskytovatelů sociálních služeb, který je veřejně přístupný na webových stránkách 

http://iregistr.mpsv.cz. Sociální pracovníci mají dále k dispozici v tištěné podobě letáky 

sociálních služeb působících v rámci ORP Frýdlant a některých služeb poskytovaných 

v Liberci. Tento seznam poskytovatelů sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež je také na: 

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-socialnich-

veci/letacky-s-nabidkou-socialnich-sluzeb-na-frydlantsku.html 

 

Klientům pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí nabízí konkrétní sociální služby, jež 

lze využít jako podpůrné pro jejich konkrétní životní situaci, především dbají na to, aby sociální 

služba byla v souladu se stanovenými cíli v rámci individuálního plánu ochrany dítěte. Při práci 

s rodinou sociální pracovník vysvětluje klientům účel a možnosti pomoci jejich situaci od 

konkrétní sociální služby, čímž zároveň dochází k motivaci jejich využití. Pracovník slouží jako 

http://iregistr.mpsv.cz/
https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-socialnich-veci/letacky-s-nabidkou-socialnich-sluzeb-na-frydlantsku.html
https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-socialnich-veci/letacky-s-nabidkou-socialnich-sluzeb-na-frydlantsku.html
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koordinátor, který v případě potřeby klientovi sociální službu dojedná. Jako koordinátor pomoci 

sociální pracovník nabízí pomoc sociálních služeb v té míře, ve které je klient potřebuje, dohlíží 

na to, aby u rodiny nepomáhalo více služeb stejného zaměření a tak nedocházelo ke 

kontraproduktivitě pomoci.  

 

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí spolupracují se školami, zdravotníky a 

dalšími institucemi, obecními úřady a službami.  

 

Sociální pracovnice lobují za zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních služeb v rámci ORP 

Frýdlant.  

 

Příklady možné spolupráce ve Frýdlantu: 

 

Středisko výchovné péče Frýdlant 

Nabízí podporu a pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích 

formou výchovného a psychologického poradenství, individuální, párové a rodinné terapie, 

krizové intervence, v indikovaných případech také odborná psychologická či speciálně 

pedagogická vyšetření. Poskytuje také metodické vedení školám a pedagogickým 

pracovníkům. 

 

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina 

Posláním Aminy je podpora pěstounských rodin při naplňování potřeb dětí, které vyrůstají v 

náhradní rodinné péči. Cílem je, aby pěstouni byli schopni zajistit stabilní a podnětné prostředí 

pro zdravý vývoj dětí. Podpora pevné a bezpečné vztahy dětí s pěstouny i s vlastní 

(biologickou) rodinou. Snaha o to, aby se děti cítily v rodině pěstounů přijaté. 

 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 

Zajišťuje ochranu práv a potřeb dětí v ohrožených rodinách v evidenci sociálně právní ochrany, 

kde rodiče bez pomoci a podpory odborníků nejsou schopni vytvořit svým dětem takové 

podmínky a šance do života, jaké mají děti vyrůstající ve funkčních neohrožených rodinách. 

 

Centrum 1407 Frýdlant 

V budově v ulici Míru 1407, Frýdlant je zázemí pro celkem 6 poskytovatelů registrovaných 

sociálních služeb, zvyšuje se tím kvalita a rozsah sociálních služeb v regionu. Působí zde 

Advaita, Člověk v tísni, Fokus, Most k naději, Centrum intervenčních a psychosociálních 
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služeb Libereckého kraje a Diakonie ČCE - klub Cajk. Je zde dokonalé zázemí pro osm druhů 

služeb, určených různým cílovým skupinám. 

 

POSEC 

Poradní a setkávací centrum Frýdlant poskytuje zázemí pro občanskou poradnu, poradenství 

pro dospívající a dospělé, rodinné poradenství s důrazem na děti, klub duševního zdraví.   

 

Příprava na samostatný život dětí, které jsou umístěni v ústavní výchově, v náhradní rodinné 

péči nebo děti v péči kurátorů, probíhá průběžně a to především prostřednictvím sociálních 

pracovnic oddělení sociálně-právní ochrany dětí a ve spolupráci se sociálními pracovníky a 

vychovateli v ústavním zařízení. V náhradní péči probíhá příprava na samostatný život za 

spolupráce pěstounů, pověřených osob a pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí při pravidelných návštěvách dětí 

zjišťují při rozhovoru jejich ambice a plány ve studiu a budoucím pracovním uplatnění, 

případně představy o životě po opuštění zařízení nebo náhradní rodinné péče. Reálnost 

naplnění vychází z přání dítěte, školních výsledků a zpráv z odborných vyšetření, například 

z pedagogicko-psychologické poradny. Rozhovory o budoucím uplatnění probíhají především 

po ukončení povinné školní docházky. Po 15 roce života dítěte sociální pracovník intenzivněji 

spolupracuje s dalšími pomáhajícími pracovníky, kteří se angažují v životě dítěte, a případně 

sleduje jejich aktivity v přípravě nezletilého dítěte na samostatný život. Plány dítěte na budoucí 

život jsou zahrnuty v individuálním plánu ochrany dítěte.  

 

Před ukončením pobytu dítěte v ústavním zařízení navštěvuje nezletilé dítě s pracovníkem 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí i kurátor pro dospělé, který dítěti poskytne poradenství 

v oblasti možné pomoci v následném bydlení, zaměstnání, příspěvků a sociálních dávek. 

Zároveň se následně stává styčným sociálním pracovníkem pro pomoc v životních situacích 

po dosažení 18 let věku.  

 

 

 

 

 


