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STANDARD 3 – INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 

DĚTÍ 

KRITÉRIUM 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. 

 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany jsou zpracovány v několika podobách, ve srozumitelném 

jazyce pro klienty: 

Všech 14 standardů je zpracováno uceleně a souhrnně s tím, že se jedná stále  

o živý dokument, který podléhá průběžné aktualizaci. Standardy v této podobě jsou k nahlédnutí u 

vedoucí oddělení. 

 

Standardy jsou také shrnuty do stručných oblastí, je vytvořen tzv. Přehled standardů, který kromě 

obsahu standardu a stručného popisu dále obsahuje konkrétní popis platný pro ORP Ústí nad Orlicí. 

Tento přehled je zveřejněn na webových stránkách úřadu, a dále na nástěnce na chodbě OSPOD. 

K dispozici ho mají také všichni pracovnici OSPOD. 

 

Standardy jsou dále vyhotoveny ve formě přátelské dětskému klientovi, a to ve zjednodušeném 

Přehledu standardů pro dětské klienty (určeno pro starší děti) a ve formě letáku ke standardům. Tyto 

jsou dostupné taktéž na webových stránkách města, na nástěnce na chodbě OSPOD i u všech 

pracovníků. 

 

Příloha: Přehled standardů pro dospělé 

 Přehled standardů pro děti a mladistvé 

 Leták - Standardy 
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KRITÉRIUM 3B 

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

sociálně-právní ochrany ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné. 

 

OSPOD má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování SPO na webových stránkách 

úřadu.  

Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na 
rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na 
vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, 
zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.  

Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SPO“), který vymezuje sociálně-
právní ochranu dětí v § 1 jako: 

a. ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 
b. ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a 
c. působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, 
d. zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 

vychováváno ve vlastní rodině. 

V zákoně o SPO jsou upravena jen některá opatření směřující k ochraně dětí, další jsou obsažená 
v řadě právních předpisů, které se vždy věnují specifické oblasti. Těmi předpisy jsou např. občanský 
zákoník, občanský soudní řád, trestní zákoník, trestní řád, zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 
věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo 
ochranné výchovy, ve znění pozdějších předpisů a další. 

Hlavní principy právní úpravy sociálně právní ochrany dětí: 

 Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a 
blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou 
výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. 

 Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace 
podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 
národnostního, etnického nebo sociálního původu. 

 Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně. 
 Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti 

nenabyly dříve. 
 Stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich 

zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a ostatních aspektů integrity 
dítěte jako nositele práv daných Ústavou, Listinou a práv vyplývajících z mezinárodních 
závazků ČR. Stát však nenahrazuje plnění povinností a odpovědnost rodičů, ani nezasahuje do 
jejich postavení jako nositelů rodičovské zodpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte 
ohroženy. 
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 Orgány s obecnou působností na úseku ochrany dítěte jsou soudy a orgány určené zákonem 
o SPO, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské a obecní úřady a ve vztahu k zahraničí 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Sociálně-právní ochranu dětí zabezpečují 
též kraje a obce v samostatné působnosti a fyzické a právnické osoby, pokud obdrží pověření 
k výkonu sociálně právní ochrany. 

 Vůdčím pravidlem pro činnost orgánů sociálně právní ochrany je princip preventivního 
působení na rodinné vztahy, jsou-li zasaženy tak, že přichází v úvahu působení veřejné moci. 
Opatření sociálně-právní ochrany jsou hierarchicky uspořádána ve vnitřně provázaný celek 
umožňující volbu nástrojů podle konkrétní situace, v níž se dítě nachází, a podle intenzity 
ohrožení. 

 Důraz je také položen na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy (tj. prevence 
rizikového vývoje dětí a minimalizace důsledků působení sociálně patogenních vlivů). 

 Děti dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo děti, které nemohou být 
ponechány v tomto prostředí, mají právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem 
v podobě některé z forem náhradní výchovy. 

 Při volbě řešení je nutno brát potřebný ohled na žádoucí kontinuitu ve výchově dítěte a na 
jeho etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ. 

 V případě osvojení dítěte do ciziny je nezbytné respektovat princip subsidiarity, tj. považovat 
osvojení dítěte do ciziny za náhradní způsob péče o dítě teprve tehdy, jestliže dítě nemůže 
být předáno do výchovy v rodině osvojitele nebo o ně nemůže být pečováno jiným vhodným 
způsobem v zemi jeho původu. Pro tuto situaci jsou mezinárodními smlouvami a zákonem 
o SPO uceleně formulována pravidla pro kontakt s cizinou ve věcech sociálně právní ochrany 
dětí. 

 Orgánům sociálně-právní ochrany dětí se ukládá povinnost sledovat výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, aniž by zasahovaly do řízení a provozu zařízení, kde se vykonává ústavní 
nebo ochranná výchova; cílem sledování je dodržování práv dětí, rozvoj duševních a fyzických 
schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v zařízení a jak se vyvíjejí vztahy mezi 
rodiči a dětmi. 

 Cílem sociálně-právní ochrany dětí je též sanace rodin. 
 Na principu dobrovolnosti se mohou na výkonu sociálně právní ochrany dětí v zákonem 

vymezených činnostech podílet i fyzické nebo právnické osoby, které však k takovému 
působení musí mít pověření. Určité činnosti představující zásadní zásah do postavení dítěte 
nebo osob za ně odpovědných jsou však vyhrazené státním orgánům nebo orgánům veřejné 
správy v přenesené působnosti. 

 

Děti, kterým se sociálně-právní ochrana poskytuje 

Zákon o SPO definuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte pojem dítě tak, že dítětem je osoba 
nezletilá. Podle čl. 1 Úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle 
právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Podle § 8 občanského zákoníku 
se pak zletilosti nabývá dovršením osmnáctého roku věku; před dosažením tohoto věku lze zletilosti 
nabýt jen uzavřením manželství (nejdříve od 16 let věku). 

Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které se nacházejí na 
území České republiky. Rozdíl spočívá pouze v rozsahu, v jakém se sociálně právní ochrana poskytuje. 

Podle § 2 odst. 2 zákona o SPO náleží sociálně-právní ochrana dítěti, které 

 má na území ČR trvalý pobyt, 
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 podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, má povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České 
republiky po dobu nejméně 90 dnů, 

 podalo návrh na zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR (tzn. o udělení 
azylu nebo doplňkové ochrany podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „zákon o azylu“), 

 je oprávněno na území ČR trvale pobývat, nebo 
 pobývá na území ČR s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění pobytu za účelem 

poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky nebo které již pobývá na základě 
uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle 
zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 

To odpovídá čl. 2 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého se smluvní státy zavazují respektovat a 
zabezpečit práva stanovená v této Úmluvě každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez 
jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného 
smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu. Vedle dítěte s trvalým pobytem je to 
i dítě s přechodným pobytem, které bude na území České republiky pobývat ode dne hlášení alespoň 
po dobu 90 dnů, ale i dítě, které podalo návrh na zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany ve 
smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a také dítě, které je oprávněno 
na území České republiky trvale pobývat ve smyslu § 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto 
ustanovením se řeší situace dětí cizinců, svěřených do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného 
orgánu, za předpokladu, že alespoň jedna fyzická osoba, jíž je dítě svěřeno, je přihlášena k trvalému 
pobytu na území České republiky, nebo se na území České republiky nachází ústav, ve kterém je dítě 
umístěno. Vedle těchto forem pobytu je to i pobyt na základě uděleného oprávnění k pobytu na 
základě dočasné ochrany nebo již jen uplatnění žádosti o udělení oprávnění k pobytu za účelem 
poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky. 

Zákon o SPO v § 2 odst. 3 ukládá povinnost poskytovat sociálně právní ochranu i dětem, které výše 
uvedené podmínky nesplňují, s tím rozdílem, že sociálně právní ochrana se poskytne jen v nezbytném 
rozsahu, vymezeném přímo v § 37 zákona o SPO. Poskytnutí sociálně právní ochrany v tomto 
ustanovení je uloženo obecnímu úřadu i obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (městskému 
úřadu, v Praze úřadu příslušné městské části) a spočívá v přijetí opatření k ochraně života a zdraví a 
zajištění uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotní péče. 

Pro poskytnutí sociálně-právní ochrany je důležitá situace, v jaké se dítě nachází, kdy důvod 
poskytnutí spočívá v řešení věcného problému. 

Zákon o SPO tak vymezuje z věcného hlediska okruh dětí, na které se sociálně právní ochrana 
vztahuje, ale pouze příkladmo (§ 6), a to zejména proto, že je mnoho situací, do kterých se děti 
s rodiči dostávají a které nelze taxativním způsobem v zákoně vyjádřit. 

Pro poskytnutí sociálně-právní ochrany jsou typické situace, kdy 

a. rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo 
nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 

b. děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti 
plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, 

c. děti 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, děti mladší 15 let, 
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spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky 
nebo jinak narušují občanské soužití, 

d. opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob 
odpovědných za výchovu dítěte, 

e. děti na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou 
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 

f. děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte 
opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění 
v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; 

g. děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za 
výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 

h. děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě 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. 

Zákon o SPO tedy k poskytnutí sociálně-právní ochrany nepředpokládá jednorázovou událost či 
krátkodobé působení, ale naopak předpokládá, že tyto skutečnosti trvají takovou dobu, že je třeba 
situaci vhodným způsobem řešit. Pokud by se jednalo o jednorázovou záležitost, musela by být 
takové intenzity, že by mohla nepříznivě ovlivnit vývoj dítěte. 

O výkonu SPOD a o činnosti jednotlivých pracovníků jsou klienti informováni prostřednictvím video- 

spotů. Dále jsou zde prezentovány metody, které pracovníci vykonávající SPOD mohou využívat ke 

své práci. Všechny k dispozici na odkazu: https://drive.google.com/drive/folders/1Y4-

eNrPGQeKopfHMh2s5RZRBAryT03cS 

Opatrovnice: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y4-eNrPGQeKopfHMh2s5RZRBAryT03cS 

Kurátoři pro děti a mládež: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y4-eNrPGQeKopfHMh2s5RZRBAryT03cS 

https://drive.google.com/file/d/1SatTlqWiO74hZjjh-fhNRd0auup-jeGA/view 

Náhradní rodinná péče: 

https://drive.google.com/file/d/1h--VHMMTySJA3ZwziJHS01tUM-s0j34K/view 

Případové konference 

https://drive.google.com/file/d/1o-VESlRkCbzTE4ShtUbel_WVnbTo7RgL/view 

Metody komunikace s dětským klientem 

https://drive.google.com/file/d/1nz1FLS4q4XN8yup-OwPWvmfWqksOeKz8/view 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y4-eNrPGQeKopfHMh2s5RZRBAryT03cS
https://drive.google.com/drive/folders/1Y4-eNrPGQeKopfHMh2s5RZRBAryT03cS
https://drive.google.com/drive/folders/1Y4-eNrPGQeKopfHMh2s5RZRBAryT03cS
https://drive.google.com/drive/folders/1Y4-eNrPGQeKopfHMh2s5RZRBAryT03cS
https://drive.google.com/file/d/1SatTlqWiO74hZjjh-fhNRd0auup-jeGA/view
https://drive.google.com/file/d/1h--VHMMTySJA3ZwziJHS01tUM-s0j34K/view
https://drive.google.com/file/d/1o-VESlRkCbzTE4ShtUbel_WVnbTo7RgL/view
https://drive.google.com/file/d/1nz1FLS4q4XN8yup-OwPWvmfWqksOeKz8/view
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Všechny videospoty budou využívány k prezentaci a vysvětlení práce pracovníků SPOD. OSPOD MěÚ 

ÚO pořídil z prostředků projektu Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad 

Orlicí CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007523 

 

 

Pro klienty je také vyhotoven leták se základními informacemi o SPOD 

V ČERVNU 2020 DOCHÁZÍ K ATUALIZACI LETÁKŮ. 


