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Standard č. 3 – Informovanost o výkonu sociálně-právní  ochrany dětí    

/SPOD/ 

 

3a 
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  
 

Výkon sociálně-právní ochrany dětí zajišťují pracovníci sociálního odboru, sociálně-právní 

ochrany dětí Městského úřadu v Bohumíně. Na webových stánkách úřadu http://www.mesto-

bohumin.cz/cz/radnice/odbory-a-organizacni-struktura/1055-odbor-socialni.html je zveřejněn 

popis náplně práce a činnosti jednotlivých agend v rámci sociálního odboru, tedy i sociálně-

právní ochrany dětí, který je dle potřeby aktualizován k tomu oprávněnými pracovníky. Dále je 

zveřejněn jmenný seznam zaměstnanců odboru včetně telefonických kontaktů, označení 

budovy  a čísla kanceláře.  

Ve společných prostorách sociálního odboru je na nástěnkách vyvěšen jmenný seznam 

zaměstnanců včetně označení agendy, kterou vykonávají, popis náplně práce a činnosti 

sociálně-právní ochrany dětí. U vchodu do každé z kanceláří  je umístěna informační cedule 

s uvedením jména a agendy zaměstnance.  

V prostorách sociálního odboru jsou na nástěnkách vyvěšeny  informace o nabídce dalších 

institucí v rámci regionu působících v oblasti sociálních služeb a další důležité informace pro 

klienty.   

Městský úřad Bohumín, odbor sociální se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídí 
standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality 
poskytování sociálně-právní ochrany. Standardy kvality jsou upraveny ve Vyhlášce                              
č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Jednotlivá pravidla a postupy orgánu sociálně-právní ochrany dětí (Městského úřadu 
Bohumín, odboru sociálního, úseku sociálně-právní ochrany dětí) mají  v elektronické podobě 
k dispozici všichni zaměstnanci tohoto orgánu a v písemné podobě  metodik sociálně-právní 
ochrany dětí (Městský úřad Bohumín, budova A, přízemí, kancelář č. A127). Na vyžádání jsou 
povinni všichni zaměstnanci OSPOD zpřístupnit tyto standardy klientům a to pouze v rozsahu 
standardů č. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14. 

Pro potřeby veřejnosti jsou zveřejněny částečné obsahy standardů č. 1, 3 a 13 na nástěnce 

Městského úřadu v Bohumíně v přízemí budovy a také na webových stránkách Městského 

úřadu v Bohumíně v sekci odboru sociálního.    
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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. 
 

Sociálně-právní ochrana je na území správního obvodu zajišťována orgánem SPOD, který je 

součástí sociálního odboru Městského úřadu v Bohumíně. Jeho činnost se zaměřuje na 

poskytování sociálně-právní ochrany a řídí se zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.  

Sociálně-právní  ochranou dětí se rozumí zejména: 

- ochrana práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu 

- ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění 

- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny 

- zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo  

dočasně vychováváno ve vlastní rodině 

Činnost SPOD lze rozdělit na tři základní oblasti:  

- náhradní rodinná péče (osvojení a pěstounská péče) 

- terénní sociální práce (kolizní opatrovnictví, trestná činnost páchaná na dětech a 

mládeži (děti týrané, zanedbávané a zneužívané) 

- sociální kuratela (trestná činnost dětí a mládeže)  

 

Předním hlediskem sociálně právní ochrany dítěte je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství 

a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Rodiče jsou 

dostatečně poučeni o právech a povinnostech vyplývajících z rodičovské odpovědnosti a 

poučení o právech a povinnostech nezletilých dětí včetně poučení o činnosti orgánu sociálně-

právní ochrany dětí. (viz příloha č. 1). 

Okruh osob, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje a rozsah sociálně-právní ochrany 

dětí je ukotven v zákoně č. 359/1999 Sb., především v § 6, 10 a 11 o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů.  

Orgán SPO je povinen prošetřit veškeré /i anonymní/ podněty  týkající se špatné péče o 

nezletilé děti či závadového jednání nezletilých dětí. Na SPOD se může obrátit také samotné 

dítě a požádat o pomoc a to i bez vědomí rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu.  

Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou povinni dle § 57 výše uvedeného 

zákona zachovávat mlčenlivost  o skutečnostech, se kterými se při provádění SPO nebo 

v přímé souvislosti s ní seznámili a rovněž jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která 

upozornila orgán sociálně-právní ochrany na  závadové chování dětí či špatnou péči rodičů.  

Při poskytování sociálně-právní ochrany dětí jsou zohledňována rovněž jazyková specifika 

správního obvodu.  Veškeré informace jsou uveřejněny v českém jazyce. V rámci správního 
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obvodu jsou však zastoupeny i další národnosti. Pro cizince na území města  je poskytováno 

základní sociální poradenství  pracovníky  úřadu obce s rozšířenou působností – sociálního 

odboru Městského úřadu v Bohumíně.  V rámci odboru jsou k dispozici pracovníci se znalostí 

polského a ruského jazyka, občanům jiných zemí budou předány kontakty na další státní i 

nestátní organizace poskytující služby cizincům v regionu. Dále je v rámci sociálního odboru 

možnost poskytnout  základní  informace i osobám komunikujícím ve znakovém jazyce. – viz 

Standard 9b 

Orgán sociálně – právní ochrany dětí zpřístupňuje základní informace srozumitelně dětem i 

dospělým  – viz letáčky v příloze. Tyto letáčky jsou přístupné u jednotlivých zaměstnanců, ale 

rovněž např. ve školách a školských zařízeních, v neziskových organizacích atp.  

 

Přílohy: 

1. Poučení rodičů o právech a povinnostech 

2. Letáček pro děti  

3. Letáček pro dospělé 

Odkazy:  

 

1. Příslušná ustanovení zákona o SPOD 
2. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví  

3. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
4. 2017-03 Organizační řád.docx 
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