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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 4 

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

4 a) 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. 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí je v rámci organizační struktury Magistrátu města 

Přerova zařazeno pod Odbor sociálních věcí a školství.  

Organizační struktura odboru SVŠ včetně oddělení sociálně-právní ochrany dětí je 

uveřejněna na webových stránkách magistrátu www.prerov.eu. Činnosti zaměstnanců 

OSPOD vyplývají z jejich pracovní náplně a z pracovní smlouvy.  
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V rámci organizační struktury Magistrátu města Přerova je pod OSPOD zařazeno 11 

sociálních pracovníků (úvazek pro OSPOD činí 11,0), 4 sociální pracovníci pro agendu 

náhradní rodinné péče (úvazek pro OSPOD činí 4,0), 4 kurátoři pro děti a mládež (úvazek pro 

OSPOD činí 4,0) a 1 vedoucí oddělení (úvazek pro OSPOD činí 1,0). Úvazky jednotlivých 

pracovníků nejsou kumulovány s jinou agendou. Příslušná specializace zaměstnance vyplývá 

z náplně práce a z pracovní smlouvy.  

V kompetenci vedoucí odboru SVŠ je stanovení počtu zaměstnanců pro danou agendu. 

Pod Odbor sociálních věci a školství Magistrátu města Přerova je zařazena pracovní pozice 

právníka. Činnosti právníka pro oddělení sociálně-právní ochrany dětí vyplývají z pracovní 

smlouvy a z náplně práce.  

Všichni zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany dětí splňují kvalifikační předpoklady 

pro výkon povolání sociálního pracovníka podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a složili zkoušku zvláštní odborné způsobilosti (dále 

jen „ZOZ“) nebo ji složí v termínu stanoveném zákonem. Složení ZOZ je závazná i pro 

právníka odboru. 

Sociální pracovníci v rámci své agendy řeší zejména: 

• zastupují děti v soudních a jiných řízeních, pokud je nemohou zastoupit jejich rodiče 

z důvodu kolize zájmů (soud dětem jmenuje pro soudní řízení tzv. „kolizního 

opatrovníka“, zpravidla orgán sociálně-právní ochrany, který hájí zájmy dětí)  

• situaci dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče, jejichž život nebo příznivý vývoj jsou 

vážně ohroženy 

• pravidelně vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny, v odůvodněných případech 

sestavují individuální plán ochrany dítěte 

• pořádají případové konference 

• poskytují pomoc a poradenství dětem a jejich rodičům nebo osobám odpovědným za 

výchovu  

• vykonávají funkci opatrovníka a poručníka 

• vykonávají poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti 

poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce 

• podávají návrhy k soudu na vydání předběžného opatření u dítěte, jež se ocitlo bez 

jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo 

narušeny 

• podávají návrhy k soudu dle § 14 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a podněty na stanovení výchovného 

opatření 

• řeší svěření dítěte do náhradní rodinné péče (do právní moci rozhodnutí) 

• řeší syndrom CAN (součinnost s Policií ČR v rámci trestního řízení, výkon funkce 

opatrovníka v trestním řízení) 

• poskytují odborné poradenství 
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Kurátoři pro děti a mládež řeší v rámci své agendy zejména: 

• problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného a mladistvých, 

u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, případně kteří se dopustili přestupku 

• v rámci soudních řízení v trestních věcech mladistvých a nezletilých v pozici 

účastníka řízení jsou oprávněni podávat soudu návrhy a opravné prostředky 

• problematiku dětí a mladistvých s opakovanými závažnými výchovnými problémy 

• spolupracují se školami, s probační a mediační službou, policií, odborníky z oboru 

zdravotnictví, střediskem výchovné péče apod. 

• podávají návrhy k soudu dle § 14 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a podněty na stanovení výchovného 

opatření 

• spolupracují se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

s diagnostickými ústavy a věznicemi 

• spolupracují s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy 

pro mládež), zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při 

zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby 

• pravidelně vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny, v odůvodněných případech 

sestavují individuální plán ochrany dítěte 

• pořádají případové konference 

• spolupracují s kurátorem pro dospělé 

Sociální pracovníci v rámci agendy NRP řeší zejména: 

• poskytují poradenství v oblasti náhradní rodinné péče (osvojení, péče jiné osoby, 

pěstounská péče na přechodnou dobu, pěstounská péče a poručenská péče, pokud 

poručník o dítě fakticky pečuje) 

• pravidelně sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné osoby, pěstounské péče, 

pěstounské péče na přechodnou dobu 

• vykonávají funkci opatrovníka nebo poručníka nezletilých dětí 

• vykonávají poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti 

poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce 

• vyjadřují se k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sledují její naplňování 

• podávají návrh k soudu na vydání předběžného opatření u dítěte, jež se ocitlo 

bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo 

narušen 

• podávají návrhy k soudu dle § 14 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a podněty na stanovení výchovného 

opatření 

 

Ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče: 

• vyhledávají děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče nebo 

pěstounské péče na přechodnou dobu 

• vyhledávají osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny 
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• vedou spisovou dokumentaci osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a její 

kopii postupují na krajský úřad 

Právník odboru sociálních věcí a školství řeší na úseku OSPOD zejména: 

podílí se na plnění úkolů oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti obce, 

obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže) a souvisejících právních předpisů: 

• poskytuje právní pomoc při výkonu opatrovnictví dítěte, jehož opatrovníkem byl 

jmenován orgán SPOD, včetně pomoci při zajišťování výkonu funkce opatrovníka pro 

správu jmění dítěte 

• poskytuje právní pomoc při výkonu poručenství dítěte, u kterého vykonává orgán SPOD 

funkce veřejného poručníka 

• poskytuje právní pomoc při podávání návrhů soudu nebo při podávání odvolání proti 

rozhodnutí soudu 

• poskytuje právní pomoc nebo se jinak podílí na vedení správního řízení podle zákona 

o SPOD, zejména řízení o uložení povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc, řízení 

o uložení výchovného opatření nebo řízení o uložení pořádkové pokuty 

• poskytuje právní pomoc při podávání oznámení orgánům činným v trestním řízení 

o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu nebo při podávání oznámení 

jiným správním orgánům o důvodném podezření na spáchání přestupku 

• poskytuje právní pomoc v souvislosti s plněním povinností a oprávnění orgánu SPOD 

podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

Informace k jednotlivým agendám uveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých 

webových stránkách www.mpsv.cz v sekci Rodina a ochrana práv dětí. 

4 b) Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-
právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu 
sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost 
výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu orgánu sociálně-
právní ochrany.  

Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 
18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu 
sociálně-právní ochrany dětí. 

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

Počet zaměstnanců na pracovišti OSPOD je přizpůsoben velikosti správního obvodu 

a náročnosti výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí. Agendu SPOD zajišťuje 1 vedoucí 

oddělení, 4 sociální pracovnice pro agendu náhradní rodinné péče, 11 sociálních pracovnic 

a 4 kurátorky pro děti a mládež. Všichni zaměstnanci vykonávají agendu sociálně-právní 

ochrany dětí na plný pracovní úvazek.  

http://www.mpsv.cz/
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Statutární město Přerov je zařazeno do nejvyšší kategorie s vysokou mírou náročnosti výkonu 

sociálně-právní ochrany. Na základě doporučení MPSV má na OSPOD Přerov pracovat 18–

24 sociálních pracovníků, a to k poměru 600–800 dětí na jednoho pracovníka orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí.  

4 c) 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.  

Každý zaměstnanec oddělení sociálně-právní-ochrany dětí je povinen se řídit zákoníkem 

práce a vnitřními předpisy úřadu.  

Zaměstnanec OSPOD se při výkonu sociálně-právní ochrany prokazuje služebním 

průkazem a dále zvláštním oprávněním a pověřením: 

Rozsah výkonu činností: 

Zaměstnanec v souvislosti s plněním úkolů podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"), je oprávněn dle § 52 

odst. 1 zákona navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště 

dítěte, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, 

v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby 

odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké 

má dítě chování. 

Je oprávněn dle § 52 odst. 2 zákona pořídit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy 

dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to potřeba pro účely ochrany práv dítěte. 

Je povinen dle § 19 odst. 4 zákona sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné 

osoby odpovědné za výchovu dítěte a vývoj dětí v předpěstounské péči, přitom je povinen 

navštěvovat rodinu, kde dítě žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje, nejméně 

jednou za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů a předpěstounské 

péče, a poté v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. 

Je povinen dle § 29 odst. 2 písm. a) zákona nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, 

kterému byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo ochranné léčení 

ústavní; dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, 

kterému byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova; dle § 29 

odst. 2 písm. c) zákona navštívit dítě uvedené v § 10a odst. 1 zákona bezodkladně poté, kdy se 

o něm dozví, a dále podle potřeb dítěte.  
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Je oprávněn dle § 29 odst. 3 zákona hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob, zejména 

zaměstnanců ústavního zařízení, a má právo nahlížet do dokumentace, kterou ústavní zařízení 

o dítěti vede. 

Je povinen dle § 34 odst. 3 písm. a) zákona alespoň jednou za 3 měsíce navštívit dítě, které je 

ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, a projednat s ním zejména možnost 

zaměstnání nebo přípravy na budoucí povolání nebo zaměstnání po ukončení výkonu vazby 

nebo trestu odnětí svobody. 

Je povinen dle § 34 odst. 3 písm. b) zákona alespoň jednou za 3 měsíce navštívit dítě, o něž 

ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná žena. 

Je povinen dle § 42 odst. 7 písm. a) zákona navštívit dítě, které je umístěno v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, a to podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. 

Pověření zaměstnance 

dle ustanovení § 21b odstavce 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, ke zpracování údajů pro orgány činné v trestním řízení dle ustanovení 

§ 40 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění 

pozdějších předpisů, a další státní orgány, a to v rozsahu odpovídajícím potřebám řízení před 

těmito orgány. 

Pověření se dále vztahuje na zastupování České republiky – Magistrátu města Přerova jako 

orgánu statutárního města Přerova, ve všech úkonech ve věcech nezletilých dětí souvisejících 

s úpravou jejich právních poměrů ve všech fázích soudního řízení na celém území České 

republiky. 

Pověření se dále vztahuje k podání a podpisu návrhů předběžných opatření upravujících 

poměry dítěte dle ustanovení § 452 odst. 1 a dle ustanovení § 403 odst. 2 zákona č. 292/2013 

Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Použité zkratky: 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

Zkouška ZOZ – zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Syndrom CAN – původně anglického termínu Child Abuse and Neglect, toto pojmenování 

zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě  


