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STANDARD 4. 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU  

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

KRITÉRIUM 4A 
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. 

Organizační struktura OSPOD: 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí je součástí Odboru sociálních služeb (viz Standard 1). OSPOD 

má statutárním orgánem Města Ústí nad Orlicí jmenovaného vedoucího oddělení. Vedoucí metodicky 

a personálně řídí oddělení, které má 7 odborných referentů. 

Vedoucí oddělení 

(opatrovnice, 

specializace na 

problematiku 

syndromu CAN) 

Odborný referent 1 Sociální pracovnice - opatrovnice 

Odborný referent 2 Sociální pracovnice - opatrovnice 

Odborný referent 3 Sociální pracovnice - opatrovnice 

Odborný referent 4 Sociální pracovnice – náhradní rodinná péče (NRP) 

Odborný referent 5 Sociální pracovnice – náhradní rodinná péče (NRP) 

Odborný referent 6 Sociální pracovník – kurátor pro děti a mládež 

Odborný referent 7 Sociální pracovník – kurátor pro děti a mládež (úvazek 0,7) 

Vzdělání pracovníků: 

Vzdělání sociálních pracovníků OSPOD se řídí zvláště zákonem o sociálních službách. Nyní všichni 

pracovníci oddělení SPOD splňují vzdělání vysokoškolské. U nově přijímaných pracovníků je v době 

vypisování výběrového řízení vyžadováno minimální dosažené vzdělání na úrovní vyššího odborného 

nebo vysokoškolského. Praxe v oboru je výhodou, u odborných referentů však není podmínkou. 

Pracovníci OSPOD spadají do 11. platové třídy, vedoucí oddělení do 11. platové třídy. 

 

Pracovní profily jednotlivých specializací: 

Pracovní profily zaměstnanců zařazených v orgánech SPOD jsou dány zejména: 

 zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou 

stanoveny kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka,  

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

 zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zákoníkem práce. 

Pracovní profil je tvořen charakteristikou speciální pracovní pozice a požadavky shodnými pro všechny 

pozice. Pracovní profily se konkretizují v jednotlivých náplních práce zaměstnanců. Pracovní náplně 

každého zaměstnance je založena v osobní složce zaměstnance na útvaru personální a mzdovém 

agendy pod tajemníkem úřadu.  



STANDARDY SPOD ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 

2 
 

A. Vedoucí oddělení SPOD 

- V rámci svého pracovního zařazení vedoucí OSPOD vykonává tyto činnosti: 

o zajišťuje organizační, personální a koordinační činnosti v rámci výkonu SPOD, 

o spolupracuje s ostatními organizacemi, které se zabývají problematikou SPOD 

v regionu, 

o řídí pracoviště OSPOD, 

o v době nepřítomnosti zastupuje vedoucího odboru, 

o vykonává terénní činnost. 

B. Sociální pracovnice – opatrovnice 

- Výkon SPOD je zaměřen zejména na: 

o ochranu práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

o ochranu oprávněných zájmů dítěte, 

o působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny, 

o v ochraně týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí, 

o poskytování pomoci formou odborného sociálního poradenství a terénní sociální 

práce, 

o vykonávání funkce opatrovníka a poručníka, 

o poskytování nebo zprostředkování odborné pomoci rodičům a jiným osobám 

odpovědným za výchovu při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o zdravotně 

postižené. 

o spolupráce s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb. 

C. Sociální pracovnice – specializace na problematiku dětí týraných, zneužívaných 

a zanedbávaných (dětí se syndromem CAN) 

- Výkon SPO je zaměřen zejména na: 

o vyhledávání, pomoc a podporu ohroženým týraným, zneužívaným 

a zanedbávaným dětem, 

o zajištění bezpečného prostředí pro nezletilé děti, zajištění zdravotnické 

a psychologické péče těmto dětem, 

o provádění opatření k odstranění, zamezení prohlubování nebo opakování 

takového působení na nezletilé děti, 

o podání oznámení na PČR či OSZ při podezření na jakékoliv takové působení na 

nezletilé dítě, 

o účast v trestním či přestupkovém řízení v pozici opatrovníka (dle TZ), 

o spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, 

o spolupráci s odbornými zařízeními. 

D. Sociální pracovnice – náhradní rodinná péče 

- Výkon SPOD je zaměřen zejména na: 

o zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale 

nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině, 

o zprostředkování osvojení a pěstounské péče, 

o zabezpečení práv a povinností pěstounů při výkonu pěstounské péče uzavíráním 

dohod o výkonu pěstounské péče nebo vydáním rozhodnutí, 

o spolupráci s organizacemi, které mají s pěstouny uzavřené dohody o výkonu 

pěstounské péče. 



STANDARDY SPOD ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 

3 
 

E. Sociální pracovník – kurátor pro děti a mládež 

- Je specializovaný pracovník sociálně právní ochrany, který pečuje o: 

o nezletilých děti do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného 

o mladistvých (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se 

dopustili přestupku, 

o dětí a mladistvých s opakovanými poruchami závažného rázu (záškoláctví, útěky 

z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce apod.). 

- Výkon SPOD je zaměřen zejména na: 

o poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a 

výchovných vlivů, 

o provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení 

prohlubování nebo opakování poruchy psychického, fyzického a sociálního vývoje 

dítěte, 

o vykonávání úkolů podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, 

o účast v trestním či přestupkovém řízení proti mladistvému, 

o spolupráci se zařízeními pro výkon ústavní výchovy, věznicemi a na návštěvy 

mladistvých ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody. 
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KRITÉRIUM 4B 
Počet zaměstnanců je přiměřený správnímu obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného 

počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost sociálně-

právní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 zaměstnanec na 800 dětí (osob do 18 let věku), 

které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků 

se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení práce s klienty. 

Správní obvod pověřeného Městského úřadu Ústí nad Orlicí (viz Standard 1) byl na základě 

demografických statistických dat a údajů z výkazů sociálně-právní ochrany dětí ze strany MPSV 

zařazen do kategorie se zvýšenou mírou náročnosti výkonu SPOD (kategorie II.), tzn. na jednoho 

pracovníka připadá 700-900 dětí. Tato skutečnost byla podkladem pro personální navýšení oddělení 

o jednoho zaměstnance v souvislosti s realizací projektu Standardizace OSPOD. 

Oddělení SPOD má nyní 7 referentů a jednoho vedoucího oddělení (celý chod je zaštítěn vedoucí 

odboru). V roce 2018 – 2019, resp. do června 2020 byl počet pracovníků OSPOD MěÚ Ústí nad Orlicí 

personálně oslaben z důvodu 1 dlouhodobé pracovní neschopnosti a jednoho kolísavě 

obsazeného/neobsazeného pracovního místa. 

Kumulace a zastupování u jednotlivých agend: 

- u vedoucího oddělení je kumulace agendy vedení oddělení a agendy opatrovnictví a práce 

s dětmi se syndromem CAN, ad. pracovní úvazek. 

- u jednoho kurátora pro děti a mládež je tato agenda v režimu sníženého pracovního úvazku na 0,7 

z důvodu výkonu agendy manažere prevence kriminality pro odbor sociálních služeb. 

 

Zastupování v případě opatrovnictví a kurátora pro děti a mládež je zajištěno dostatečným počtem 

pracovníků. V případě agendy náhradní rodinné péče je zastoupení zajištěno vedoucím pracovníkem 

nebo pracovníkem, kterého vedoucí pověří. 
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KRITÉRIUM 4C 
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. 

 

K jednotlivým pracovním pozicím jsou oprávnění a povinnosti konkretizovány v popisu pracovní 

činnosti (náplni práce) zaměstnance a jeho pracovní smlouvě (písemná podoba oprávnění podepsaná 

statutárním zástupcem úřadu). Tato oprávnění a povinnosti jsou v souladu se zákonem č.359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  

Pracovní náplně každého zaměstnance je založena v osobní složce zaměstnance na útvaru personální 

a mzdovém agendy pod tajemníkem úřadu.  

Každý pracovník je pro práci mimo pracoviště vybaven průkazem Městského úřadu se zvláštním 

oprávněním ve smyslu ustanovení §52 zákona č. 359/1999 Sb. 

Orgán sociálně-právní ochrany svými úvazky pokrývá veškeré potřebné specializace a zaměření (viz 

kritéria 4A a 4B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


