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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 3 

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

3 a) Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jim vytvořené 
za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při 
poskytování sociálně-právní ochrany. 

Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova jsou 

uveřejněny na webových stránkách www.prerov.eu. V oficiální tištěné podobě jsou 

dokumenty k dispozici u vedoucí odboru SVŠ a vedoucí oddělení SPOD. Každý zaměstnanec 

OSPOD má pro vlastní potřebu k dispozici elektronickou kopii standardů, která je uložena na 

společné složce v PC, do kterého mají přístup pouze pracovníci OSPOD. Na webových 

stránkách jsou k dispozici pro veřejnost ty standardy, jejichž zveřejnění má pro veřejnost 

důležitý a informativní charakter. 

Na webových stránkách jsou uveřejněny nejpoužívanější legislativní předpisy: 

• Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

• Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte  

• Sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů 

dětí  

• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů  

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

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 

ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů  

• Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

http://www.prerov.eu/
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• Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  

• Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí  

• Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 

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

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

dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče  

Webové stránky dále obsahují informace:  

✓ kontaktní údaje na všechny zaměstnance OSPOD zahrnující číslo kanceláře, telefonní 

kontakt, e-mail, stručnou náplň práce a spádovou oblast, kterou má zaměstnanec 

přidělenu 

✓ standardy kvality OSPOD 

✓ doba poskytování sociálně-právní ochrany dětí 

✓ nejpoužívanější legislativní předpisy 

✓ řešené životní situace  

✓ letáčky pro klienty 

✓ informace o spolupracujících organizacích 

✓ informace o možnosti podat stížnost 

✓ žádost o nahlížení do spisové dokumentace  

✓ formuláře pro základní a podrobné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny 

✓ individuální plán ochrany dítěte 

3 b) 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.  

Přehled činností zajišťovaných oddělením sociálně-právní ochrany dětí: 

• Ochrana práv a oprávněných zájmů dětí 

Vychází ze základního principu sociálně-právní ochrany dětí s tím, že předním hlediskem 

sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny, právo 

rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.  

Sociálně-právní ochrana představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, 

rodičovskou péči a život v rodině, identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na 

vzdělání a zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním 

násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Představuje také působení 

směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí 

pro dítě, které nemůže vyrůstat ve vlastní rodině.  

 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti uvedené v § 6, zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: 
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• jejichž rodiče zemřeli, 

• neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti 

• nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 

• svěřené do výchovy jiné osoby než rodiče 

• které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají 

školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo 

návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-

li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným 

činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky podle zákona upravujícího přestupky 

nebo jinak ohrožují občanské soužití 

• které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických 

osob odpovědných za výchovu dítěte; 

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

důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 

• které jsou opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo 

jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; 

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

dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 

• které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími 

doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů 

nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; 

 

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě 

ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 

• Poskytování základního poradenství v oblasti péče o rodinu a dítě 

Cílem je poskytnout rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu pomoc při řešení 

problémů spojených s péčí a výchovou nezletilých. Poradenství je poskytováno v oblastech 

výchovy a vzdělávání dětí, zdraví dětí, vztahů v rámci rodiny, výchovy a péče dětí v náhradní 

rodinné péči apod. V rámci poradenství je standardně nabízena spolupráce s odborným 

poradenským zařízením, která může být také zprostředkována. Cílem je, aby byla rodina 

schopna vlastními silami vyřešit svoji složitou životní situaci a nedošlo k nepřiměřenému 

zásahu do její integrity.  

• Preventivní sociální práce 

Preventivní sociální práce může být zaměřena na dítě samotné nebo jeho rodinu. Cílem je 

zamezení vlivu negativního působení na dítě, zejména pak obnovení narušených funkcí 

rodiny. Pomoc a péče OSPOD se vztahuje na situaci, kdy je dítě v průběhu řešení složité 

situace ponecháno v původním rodinném prostředí, tak na dobu jeho nezbytného dočasného 

odnětí z péče osob odpovědných za jeho výchovu. V rámci prevence využívá OSPOD 

spolupráci s dalšími odborníky.  
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• Zastupování dítěte u soudního řízení  

V řízeních týkajících se péče soudu o nezletilé (např. o výchově a výživě dítěte, o styku dítěte 

s rodiči, prarodiči i mezi sourozenci, při rozchodu rodičů; o navrácení dítěte např. z ústavního 

zařízení; o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti; o poručenství; v řízení 

o osvojení a v zájmu dítěte z jiných důvodů), je soudem ustanoven opatrovník dítěte, 

zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí, aby v průběhu soudního řízení chránil zájmy 

a hájil práva nezletilého dítěte. Kolizní opatrovník je povinen na žádost soudu podávat zprávu 

o poměrech dětí a rodičů, zjistit přiměřeně věku názor dítěte na projednávanou věc a vždy 

jednat v jeho zájmu. 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností podává za podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem návrhy k soudu: 

• na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte, 

• na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti anebo omezení nebo pozastavení 

jejího výkonu, 

• na nařízení ústavní výchovy, 

• na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, 

• na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení 

doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, 

• na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, 

• na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

• na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče, 

• na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče 

omezeného ve svéprávnosti, 

• na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní 

povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti. 

 

• Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, IPOD 

Jedná se o metodu sociální práce. OSPOD je povinen pravidelně vyhodnocovat situaci 

dítěte a jeho rodiny za účelem posouzení, zda lze považovat dítě za ohrožené, na které se 

zaměřuje sociálně-právní ochrana dle ustanovení § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  

OSPOD je povinen na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovat IPOD 

(individuální plán ochrany dítěte), ve kterém stanoví jednotlivé cíle směřující k ochraně 

dítěte, naplňování zjištěných a nedostatečně zajištěných potřeb dítěte a odstranění příčin jeho 

ohrožení. Kvalita IPOD je přímo závislá na kvalitě vyhodnocení. Obsah individuálního plánu 

ochrany dítěte je stanoven v § 2 vyhlášky č. 473/2012 Sb., kterou se provádí některá 

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

předpisů.  
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• Případová konference 

Je to společné setkání rodičů a dalších osob, které mohou podpořit rodinu při řešení problému. 

Cílem setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání 

nejlepšího řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. 

Výstupem je individuální plán ochrany dítěte. 

• Ochrana dítěte při jeho bezprostředním ohrožení  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen dle zákona podat soudu návrh na vydání 

předběžného opatření v případech, kdy se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho 

život nebo příznivý vývoj vážně narušeny a ohroženy. 

• Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost 

Kurátoři pro děti a mládež věnují zvýšenou pozornost především dětem s opakovanými 

výchovnými problémy, dětem, které zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo jiné 

návykové látky, opakovaně se dopouští útěků z domova, mladistvým osobám, které se 

opakovaně dopouští přestupků jakéhokoliv druhu, příp. dětem, které spáchaly trestný čin nebo 

čin jinak trestný (u dětí mladších 15 let). V oblasti přestupkové problematiky mladistvých 

a trestněprávní problematiky nezletilých a mladistvých osob se kurátoři pro děti a mládež 

zúčastňují všech řízení o přestupcích vedených proti mladistvým a všech přípravných řízení 

vedených orgány činnými v trestním řízení a následně pak i vlastních trestních řízení 

vedených příslušnými soudy. Kurátor pro děti a mládež je také nápomocen svým mladistvým 

klientům po propuštění z výkonu ústavní výchovy, příp. po propuštění z výkonu vazby či 

trestu odnětí svobody v začlenění do jejich dalšího přirozeného občanského života (např. 

návrat do rodiny, pomoc při hledání ubytování, návrat k přerušenému studiu, pomoc 

při hledání zaměstnání).  

• Výchovná opatření  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může 

rozhodnout o výchovném opatření: 

• napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, 

popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě, 

• stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, popřípadě dalších institucí 

a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte, 

• uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící 

působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv 

určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, nebo 

• uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít 

odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se 

zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie; ustanovení § 12 odst. 1 tím není 

dotčeno. 

https://app.codexis.cz/doc/CR/4708#L1622
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Neučinil-li tak obecní úřad obce s rozšířenou působností, může o těchto výchovných patřeních 

za stejných podmínek rozhodnout soud. 

• Zprostředkování náhradní rodinné péče 

Náhradní rodinná péče je určena dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní 

biologické rodině. Jejím účelem je poskytnout těmto dětem na přechodnou nebo dlouhodobou 

péči co nejvíce se podobající péči rodinné, pokud možno při zachování vazby dítěte s původní 

rodinou. Při zprostředkování náhradní rodinné péče jsou na jedné straně vyhledávány děti, 

jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči, na straně druhé jsou vyhledávány fyzické 

osoby vhodné k poskytnutí náhradní rodinné péče přijatému dítěti. Cílem zprostředkování je 

výběr vhodného osvojitele nebo pěstouna pro konkrétní dítě, přičemž dítě a osvojitel nebo 

pěstoun se před započetím procesu neznají. 

• Ústavní a ochranná výchova 

Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj 

vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li 

tu vážné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit, může soud jako 

nezbytné opatření také nařídit ústavní výchovu. Učiní tak zejména tehdy, kdy dříve učiněná 

opatření nevedla k nápravě. Soud přitom vždy zvažuje, zda není na místě dát přednost svěření 

dítěte do péče fyzické osoby. Jestliže soud rozhoduje o nařízení ústavní výchovy dítěte nebo 

o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy, podává obecní úřad obce 

s rozšířenou působností soudu vyjádření pro potřeby určení zařízení pro výkon ústavní 

výchovy, do kterého má být dítě umístěno. OSPOD je oprávněn podat návrh na nařízení 

ústavní výchovy nebo se k nařízení ústavní výchovy vyjadřuje.  

Soud pro mládež může mladistvému uložit ochrannou výchovu, pokud o výchovu 

mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní 

rodině nebo v rodině, v níž žije; dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo 

prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy a nepostačuje 

uložení výchovných opatření. Ochranná výchova může být uložena též dítěti, které v době 

spáchání činu bylo mladší patnácti let, odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu jinak 

trestného a je-li to nezbytně nutné k zajištění jeho řádné výchovy. 

Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu je povinen: 

• nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova, 

uložena ochranná výchova nebo ochranné léčení ústavní, 

• nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní 

výchova nebo uložena ochranná výchova 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí se písemně vyjadřuje k pobytům dětí mimo ústavní 

zařízení dle § 30 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů.   
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Na webových stránkách magistrátu je k dispozici odkaz: „Řešení životních situací odboru 

sociálních věcí a školství“. Informace k jednotlivým agendám jsou propojeny s kontakty na 

jednotlivé zaměstnance, na které se může klient při řešení konkrétní problematiky v případě 

potřeby obrátit.  

• Osvojení (adopce) a pěstounská péče  

• Protiprávní jednání dětí do 18 let, děti s poruchami chování  

• Úprava práv a povinností k nezletilému dítěti 

V dokumentu „Popis a náplň činnosti OSPOD Přerov“ jsou dostupné kontakty 

na jednotlivé zaměstnance podle vykonávané agendy i rozdělení správního obvodu.  

OSPOD má k dispozici informační letáky – pro děti i rodiče, které si mohou klienti 

vyzvednout v rámci úředních hodin na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu 

města Přerova nebo jsou k dispozici na webových stránkách. Na informačních letácích jsou 

uvedeny i spolupracující organizace.  

OSPOD má zpracován informační leták pro děti a mládež o možnosti podat stížnost 

na zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova. 

Informace má zpracovány i pro dospělé. Materiály jsou dostupné i na webových stránkách.  

OSPOD má zpracovaný – Vzor Žádosti o nahlédnutí do spisové dokumentace, která je 

rovněž zveřejněna na webových stránkách.   

Na webových stránkách jsou uveřejněny Standardy sociálně-právní ochrany dětí 

Magistrátu města Přerova. Kompletní verze Standardů sociálně-právní ochrany dětí je 

k dispozici u vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Do standardů lze nahlédnout 

v dohodnutém termínu v úředních hodinách na Magistrátu města Přerova, Smetanova 7a – 

dvorní trakt, kancelář č. 14, tel: 581 268 792.  

V budově magistrátu i na webových stránkách úřadu jsou k dispozici orientační mapy.  

Při jednání s osobami se specifickými potřebami je postupováno individuálně dle potřeb 

konkrétního klienta. Každý klient se může objednat a přijít na schůzku i se svým průvodcem, 

opatrovníkem či tlumočníkem. Úředním jazykem je čeština a zaměstnanci OSPOD nemohou 

vést jednání v jiné řeči a nejsou osobně vybaveni pro komunikaci s lidmi s postižením. Po 

předchozí domluvě jsou však zaměstnanci připraveni zajistit pro jednání s klienty se 

specifickými potřebami v komunikaci příslušné odborníky (např. tlumočník do znakové řeči 

a další). Pokud takový člověk přijde sám, zaměstnanci mohou vyhledat poskytovatele 

potřebné služby (např. tlumočnické) prostřednictvím Registru poskytovatelů sociálních služeb 

(http://iregistr.mpsv.cz). Zde je možné s použitím filtrů najít kontakt na potřebnou sociální 

službu a účast u jednání dohodnout. 

Další možnosti pro vyhledávání služeb:  

• Registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz) 

• Registr překladatelů ČR /Tlumočení-Překlady.cz/ 

• Evidence znalců a tlumočníků na www.justice.cz 

http://iregistr.mpsv.cz/
https://www.tlumoceni-preklady.cz/
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• http://kpss.olomouc.eu/katalog/  

• www.pravonadetstvi.eu – Interaktivní katalog  

V případě slovensky, rusky, anglicky nebo německy hovořících klientů využíváme znalostí 

zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova, ve kterém jsme 

schopni podat základní poradenství. OSPOD využívá i překladače do cizího jazyka.  

U osob neslyšících lze využít přepis hovoru na PC.  

Zaměstnanci OSPOD se v rámci své činnosti řídí také vnitřními předpisy úřadu 

a nastavenými pracovními postupy.  

Příloha: 

S3 – Leták kurátoři 

S3 – Leták pro děti 

S3 – Leták pro dospělé 

S3 – Žádost o nahlédnutí do spisové dokumentace 

S3 – Leták Když Vás OSPOD pozve na případovou konferenci 

Použité zkratky: 

SPOD - sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD - oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 

http://www.pravonadetstvi.eu/

