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1a  Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní 

ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti.  

 

Sociálně-právní ochrana se poskytuje dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) 

je zařazeno do odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova a poskytuje sociálně-právní 

ochranu dětem v Havířově a těchto spádových obcích: 

 Albrechtice 

 Horní Bludovice 

 Horní Suchá 

 Těrlicko. 

 

Správní obvod je rozčleněn dle obcí a ulic. Klienti kurátorů pro mládež jsou rozděleni dle 

trvalého bydliště, ostatní pracovníci řeší případy klientů, kteří se v jejich obvodech zdržují 

fakticky. Rozdělení správního obvodu je uveřejněno na nástěnce umístěné na chodbě OSPOD, 

kde je uvedeno rozdělení obvodů, příslušný pracovník obvodu a číslo jeho kanceláře (příloha 

č. 1). V případě, že na pracovišti není přítomen příslušný pracovník, zastupuje jej kolega 

v kanceláři, případně je na dveřích kanceláře uvedeno číslo kanceláře, která pracovníka 

zastupuje, příp. jméno zastupujícího pracovníka.   

V případě přestěhování klienta do jiného místa bydliště příslušný pracovník OSPOD po 

předchozím informování klienta předá spis neprodleně pracovníkovi, do jehož obvodu se 

klient přestěhoval. O předání spisu učiní předávající pracovník záznam do spisu, přebírající 

pracovník převzetí spisu potvrdí svým podpisem. 

 

 

1b  Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo 

může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se 

zaměřuje, zejména děti (dále jen "cílová skupina"). Osobní výkon sociálně-právní 

ochrany je zajištěn každý pracovní den;  mimo pracovní dobu a ve dnech 

pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. 
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Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se nachází v budově F Magistrátu města Havířova 

v Havířově-Městě, ul. Svornosti 86/2 ve 2. podlaží. Pracovník vykonávající agendu 

doprovázení pěstounů má kancelář v 1. podlaží budovy. Pracovní doba OSPOD se řídí 

Organizačním řádem Magistrátu města Havířova, kdy úřední dny jsou stanoveny:  
 

 pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.  

čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.  

 

Po telefonické objednávce lze projednat danou záležitost v úterý a pátek mezi 8.00 – 12.00 

hodinou.  

Pro řešení naléhavých případů mimo úřední dny je na pracovišti vždy přítomen pracovník 

konající pohotovost.  

Zaměstnanci oddělení OSPOD se do všech území správního obvodu dopravují v případě 

potřeby neprodleně, a to prostřednictvím MHD, služebním vozem magistrátu či vozem 

městské policie.  

V pracovní době je sociálně-právní ochrana dětí poskytována v celém rozsahu dle zákona  

a příslušných předpisů. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je výkon sociálně-

právní ochrany zajištěn pracovníkem OSPOD, a to vždy po dobu jednoho týdne dle 

stanoveného plánu. Plán pohotovostních služeb je sestavován vedoucí oddělení. Pracovní 

pohotovost konají pracovníci na základě písemné dohody se zaměstnavatelem (příloha č. 2).  

 

Pracovník držící pracovní pohotovost má k dispozici mobilní telefon a notebook s připojením 

k internetu, prostřednictvím kterého se může kdykoliv připojit k Systému včasné intervence, 

který mimo jiné obsahuje spisovou dokumentaci dítěte v elektronické podobě. Kontakt na 

pracovníka mají k dispozici jednotlivá oddělení Policie České republiky na území města, 

Městská policie Havířov a pracovníci z okolních obcí držící pohotovost.   

V době pracovní pohotovosti pracovník vykonává jen neodkladné úkony obzvláště 

v případech, kdy se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li jeho život, jeho 

normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen. V tomto případě může 

být dítě přijato na základě žádosti pracovníka OSPOD do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc nebo může být dítě umístěno do zařízení na základě předběžného opatření, 

kdy návrh na toto opatření je pracovník oprávněn podat k soudu v rámci pracovní 

pohotovosti. K dalším úkonům pracovníka patří účast u neodkladného úkonu dle trestního 

řádu.  

Pracovník v rámci pracovní pohotovosti pořizuje záznamy z provedených úkonů do 

stanoveného formuláře (příloha č. 3), který následující pracovní den předá v jednom 

vyhotovení příslušnému pracovníkovi k případnému dalšímu řešení situace dítěte, v druhém 

vyhotovení předá záznam vedoucí oddělení. Eviduje veškerá volaná čísla a kontaktované 

osoby či instituce. V případě, že se pracovník potřebuje dostat do budovy magistrátu, požádá 

o vstup službu konajícího pracovníka městské policie, který se nachází v budově magistrátu,  

a to po předložení služebního průkazu zaměstnance. Po ukončení pohotovosti v daném období 

pracovník vyplní výkaz pohotovostních služeb (příloha č. 4), který neprodleně předá vedoucí 

oddělení. 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 - Seznam obvodů OSPOD 

 Příloha č. 2 - Dohoda o pracovní pohotovosti 

 Příloha č. 3 - Záznam z pracovní pohotovosti 

 Příloha č. 4 - Výkaz pohotovostních služeb 


