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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 12 

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

12 a) Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém, zpracování, vedení, 
evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické 
dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním 
systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách. 

Zákon o SPOD (§ 54 a § 55) ukládá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vést 

evidenci a spisovou dokumentaci dětem, kterým se poskytuje sociálně-právní ochrana, a také 

dětem, kterým byl orgán sociálně-právní ochrany dětí ustanoven opatrovníkem nebo 

poručníkem. Vedení spisové dokumentace je upraveno Směrnicí MPSV č. j. 2013/26780-21.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne, kdy rodič nebo osoba 

odpovědná za výchovu dítěte, požádá o nahlédnutí do uvedené spisové dokumentace, sdělí, že 

se rodiči nebo osobně odpovědné za výchovu dítěte umožní nahlédnout do spisové 

dokumentace, a určí termín k nahlédnutí. V tomto případě se nevydává rozhodnutí. Nebo 

rozhodne o odmítnutí písemné žádosti, pokud by to bylo v rozporu se zájmem dítěte nebo 

pokud lze ze spisové dokumentace zjistit, která fyzická osoba upozornila na skutečnosti 

uvedené v § 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. Nevidomé osobě bude obsah spisové dokumentace přečten a obecní úřad obce 

s rozšířenou působností umožní na požádání této osoby, aby do spisu nahlížel její doprovod. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je také povinen zajistit uložení všech údajů 

obsažených ve spisové dokumentaci, týkající se dítěte, po dobu 15 let následujících po 

kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení dítěte z evidence. U dítěte, které bylo osvojeno 

nebo svěřeno do pěstounské péče, po dobu 15 let následujících po kalendářním roce, v němž 

dítě nabylo zletilosti. U žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, po dobu 

15 let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení žadatelů z evidence. 

Zaměstnanci OSPOD jsou povinni uchovávat spisovou dokumentaci v uzamykatelných 

skříňkách a s písemnostmi nakládat tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů klientů. 

Jsou rovněž povinni chránit osobní údaje klientů i v elektronických evidencích – Spisová 

služba a Sociální agenda. Přístupy do osobních počítačů a elektronických systémů jsou 

chráněny hesly. Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, se kterými přišli do 

styku v rámci sociálně-právní ochrany dětí.  

12 b) Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým 
způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta. 
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Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany sepisují při jednání s klienty protokoly 

a záznamy dle Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013. Spisová dokumentace 

je vedena pro klienta srozumitelným způsobem. Jednotlivé záznamy a protokoly jsou psány 

přehledně a čitelně. Klientovi je obsah zapsaného textu vysvětlen, klient je také srozumitelně 

poučen o úkonech a postupech zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí. Na závěr jednání je 

klient poučen o právech a povinnostech, možnosti podat stížnost a protokol je klientem 

podepsán.  

Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí vypracovávají záznamy ze šetření v místě 

bydliště, ve školských i zdravotnických zařízeních a dalších organizacích, které s rodinou 

pracují. Tyto jsou vypracovávány klíčovými pracovníky po skončení šetření a obsahují 

zjištěné skutečnosti. Záznam podepisuje pracovník, který šetření prováděl a záznam 

vypracoval. Záznamy jsou vedeny v souladu se Směrnicí MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 

19. 9. 2013. Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí vyhotovují záznamy 

z telefonických jednání.  

Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí vyhotovují písemný zápis o jednání 

z případové konference. Zápis může být vyhotoven i na zakázku v rámci facilitace.  Tento 

zápis podepisují všichni účastníci případové konference. Součástí je prohlášení 

o mlčenlivosti. 

Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí vyhotovují základní vyhodnocení, 

podrobné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a sestavují s klientem individuální plán 

ochrany dítěte. IPOD podepisuje klient s tím, že jsou mu jednotlivé kroky vysvětleny.  

Součástí spisové dokumentace jsou také lékařské zprávy a posudky odborníků. Zaměstnanec 

OSPOD je schopen klientům význam odborných názvů nebo užití složitější formulace slov 

vysvětlit, poskytuje klientovi poradenství o sociálně-právní ochraně dětí.   

Při sepisování dokumentů (návrhů k soudu, záznamů, protokolů) i při osobní komunikaci je 

využíván vždy úřední jazyk – čeština. Klientům, kteří komunikují v cizím jazyce je umožněna 

účast jeho tlumočníka.  

 

Použité zkratky: 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

 


