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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

primátor města  

                                                                                                   Č. j.: MMH/73700/2020               

                                                                                                       Počet listů dokumentu: 3 

                                                                                                     Zn.: ZS/7/PRIM/2020 

 

JEDNACÍ ŘÁD 
komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

 
 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

 

1. Jednací řád komise pro sociálně-právní ochranu dětí (dále jen „komise SPOD“) upravuje 

 postup při přípravě jednání, průběh jednání a rozhodování, vyhotovení zápisu, nakládání 

 s dokumenty a technické zabezpečení týkajících se komise SPOD.  

2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem popř. o dalších zásadách svého jednání 

 rozhoduje komise SPOD v mezích zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

 dětí, ve znění pozdějších předpisů, hlasováním (dále jen „zákon č. 359/1999 Sb.“). 

 

Článek II 

Práva a povinnosti předsedy komise 

 

1. Předseda komise SPOD zejména: 

a) svolává jednání komise SPOD,  

b) navrhuje program jednání, 

c) řídí jednání komise SPOD, 

d) zajistí sám nebo prostřednictvím tajemníka komise SPOD vyhotovení materiálu pro 

projednání některého z bodu programu a předložení materiálu, 

e) navrhuje změny statutu, jednacího řádu, složení komise SPOD, 

f) plní úkoly, které vyplynuly z jednání komise SPOD, 

g) odpovídá za dodržování statutu a jednacího řádu všemi členy komise SPOD.  

2. Zástupce předsedy zastupuje předsedu komise SPOD v době jeho nepřítomnosti nebo 

 v době, kdy předseda nevykonává svou funkci, v plném rozsahu. 

 

Článek III 

Práva a povinnosti členů komise 

 

1. Členové komise SPOD mají zejména právo: 

a) předkládat návrhy, doplnění či změny programu jednání,  

b) vyjadřovat se k projednávaným skutečnostem,  

c) hlasovat o všech navrhovaných usneseních, 

d) na úplné a včasné podklady a informace, které jsou nezbytné pro splnění jeho 

vlastního úkolu. 

2. Členové komise SPOD jsou povinni: 

a) zúčastňovat se jednání, 

b) oznámit neprodleně střet zájmu při projednávání věci, kdy zájmy člena komise SPOD 

jsou v rozporu se zájmy osob, o kterých komise SPOD rozhoduje, 

c) plnit úkoly, které jim z jednání vyplynuly, 
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d) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se v souvislosti se sociálně-právní 

ochranou konkrétních osob seznámili. 

 

Článek IV 

Vztah komise SPOD k Magistrátu města Havířova 

 

1. Organizačně technické a administrativní práce, související s přípravou, průběhem jednání 

a vyhotovením zápisu z komise SPOD zajišťuje tajemník komise SPOD prostřednictvím 

Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“).  

2. Členům komise SPOD jsou na dobu jejich členství vystaveny odborem kancelář 

primátora MMH průkazky, potvrzující členství v komisi SPOD. Ztrátu průkazky příp. 

změnu údajů člen komise SPOD hlásí na odbor kancelář primátora MMH. 

3. Tajemník komise SPOD spolupracuje s odbory MMH, zejména ve věcech jmenování  

a odvolávání členů, odměňování členů a náhrad členů a přizvaných osob.   

 

Článek V 

Tajemník komise SPOD 

 

1. Tajemník komise SPOD se účastní jednání s hlasem poradním. 

2. Tajemník komise SPOD zejména:  

a) zabezpečuje administrativní a organizační agendu komise SPOD, 

b) vypracovává a příp. rozesílá podklady pro činnost komise SPOD dle pokynů předsedy, 

c) zajišťuje na jednání přítomnost dalších osob podle pokynů předsedy, 

d) vypracovává zápisy z jednání, 

e) sleduje plnění úkolů vyplývajících ze zápisu z jednání. 

 

Článek VI 

Přizvání jiných osob k jednání komise SPOD 

 

1. Jednání komise SPOD je neveřejné.  

2. K jednání komise SPOD předseda podle potřeby může přizvat další osoby na základě 

ustanovení § 38 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb. a vždy přizve osoby dle ustanovení § 38 

odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb. (dále jen „přizvané osoby“). 

 

Článek VII 

Svolávání, příprava a průběh jednání komise SPOD 

 

1. Komise SPOD se schází a jedná podle předem zpracovaného plánu činnosti. 

2. Jednání komise SPOD svolává předseda komise SPOD. Nemůže-li tak předseda učinit, 

svolává jednání zástupce předsedy, popřípadě tajemník. 

3. Komise SPOD jedná dle potřeby, minimálně jedenkrát za 2 měsíce. V případě, že v této 

lhůtě nebude komise SPOD jednat, svolá na návrh tajemníka komisi SPOD primátor 

města. 

4. Nesejde-li se komise SPOD po dobu delší než 6 měsíců tak, aby byla schopna se usnášet, 

předloží předseda komise SPOD primátorovi města návrh na odvolání z funkce všech 

členů komise SPOD a jmenování nových členů.   

5. Pozvánka na jednání komise SPOD obsahuje minimálně místo, datum, čas, návrh 

programu jednání a materiály k jednotlivým bodům navrženého programu jednání. Pokud 

nelze materiály k pozvánce přiložit, budou materiály předloženy až na jednání komise 

SPOD.  
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6. Komisi SPOD svolává písemně tajemník komise SPOD dle pokynů předsedy komise 

SPOD a to nejpozději 5 dnů před termínem jejího konání.  

7. Program jednání navrhuje předseda komise SPOD. Návrh programu schvaluje komise 

SPOD na začátku jednání. Navržený program jednání může být upraven na návrh člena 

komise SPOD. O programu jednání komise SPOD hlasuje. 

8. Komise SPOD je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen předseda nebo jeho zástupce 

a nejméně další dva členové komise.  

9. O účasti na jednání komise SPOD tajemník pořídí prezenční listinu s vlastnoručním 

podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise 

SPOD. 

 

Článek VIII 

Hlasování 

 

1. Jednání komise SPOD řídí předseda komise SPOD, v případě jeho nepřítomnosti jednání 

komise řídí zástupce předsedy.  

2. O jednotlivých bodech programu se hlasuje samostatně.  

3. Komise SPOD je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen předseda komise SPOD nebo 

jeho zástupce a nejméně další dva členové komise SPOD (dále jen „hlasovací většina“). 

Není-li při zahájení jednání, nebo v jeho průběhu, přítomna hlasovací většina, ukončí 

předsedající jednání a svolá do 15 dnů nové jednání komise SPOD k témuž nebo 

zbývajícímu programu. 

4. Hlasování se provádí veřejně, neusnese-li se komise SPOD jinak. O změně způsobu 

hlasování komise SPOD hlasuje. 

5. Komise SPOD se usnáší většinou hlasů členů přítomných na jednání komise SPOD. Při 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, a není-li přítomen předseda, rozhoduje hlas jeho 

zástupce.  

6. Tajemník komise SPOD má hlas poradní a přizvané osoby nemají hlasovací právo. 

7. Výsledek hlasování (počet přítomných, pro, proti, zdržel se) tajemník komise SPOD 

uvede do zápisu z jednání.  

8. Pokud se některý z  členů komise SPOD domnívá, že přijaté usnesení je nesprávné, může 

požádat tajemníka komise SPOD o zaznamenání svých námitek do zápisu z jednání.  

9. Hlasování člena při jednání komise SPOD je nezastupitelné.  

 

Článek IX 

Zápis z jednání komise 

 

1. O průběhu jednání komise SPOD pořizuje její tajemník, popřípadě jiný člen komise 

SPOD, kterého tím předseda komise SPOD, v případě jeho nepřítomnosti zástupce 

předsedy, pověřil, zápis. 

2. Zápisy z jednání komise SPOD nejsou veřejně přístupné. 

3. Zápis z jednání komise SPOD musí být pořízen do 7 dnů od jeho konání. 

4. V zápise z jednání komise tajemník komise SPOD (zapisovatel) uvede: 

a) pořadové číslo zápisu, den a místo jednání komise SPOD, 

b) schválený program jednání, 

c) stručný obsah jednání k jednotlivým bodům,  

d) průběh a výsledek hlasování k jednotlivým bodům, 

e) oznámení o střetu zájmu nebo podjatosti, 

f) připomínky a návrhy, příp. úkoly s uvedením odpovědné osoby a termín plnění, 

g) termín a místo příštího jednání komise SPOD,  
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h) datum vyhotovení,  

i) podpis tajemníka (zapisovatele), 

j) podpis předsedy (zástupce předsedy).  

5. Každý člen komise SPOD má právo požádat, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor 

na projednávanou záležitost, usnesení nebo formulaci zápisu. Žádosti musí být vyhověno.  

6. Tajemník komise SPOD zápis včetně prezenční listiny, a to: 

a) originál jeho vyhotovení doručí odboru kancelář primátora 

b) kopii jeho vyhotovení doručí členům komise SPOD a tajemníkovi MMH 

c) kopii jeho vyhotovení založí do dokumentace komise SPOD. 

7. Námitky k zápisu zašlou členové komise SPOD předsedovi komise SPOD nejpozději do 

3 pracovních dnů po obdržení zápisu. Pokud námitky upozorňují na drobné nesrovnalosti 

v zápise (např. chyby v psaní), předseda komise SPOD zápis upraví. Pokud jsou námitky 

závažnějšího charakteru (např. jiné znění usnesení), předloží je předseda komise SPOD 

na nejbližším jednání komise SPOD k projednání. O námitkách člena komise SPOD proti 

zápisu rozhodne nejbližší zasedání komise SPOD v samostatném bodu programu. 

8. Kontrolu plnění úkolů vyplývajících ze zápisu dle odst. 4 písm. f) tohoto článku provádí 

předseda komise SPOD, v jeho nepřítomnosti zástupce předsedy, na jednání komise 

SPOD. 

 

Článek X 

Střet zájmů a povinnost mlčenlivosti 

 

1. Člen komise SPOD, jehož zájmy jsou ve střetu se zájmy osob, jichž se týká projednávaný 

bod programu jednání, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání komise 

SPOD. 

2. Oznámení střetu zájmů tajemník komise SPOD (zapisovatel) zaznamená do zápisu 

z jednání.  

3. Členové komise SPOD, tajemník komise SPOD a přizvané osoby jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s činností 

komise SPOD. Povinnosti zachovávat mlčenlivost se členové komise SPOD a tajemník 

komise SPOD nemohou dovolávat, stanoví-li zvláštní právní předpis nebo primátor města 

vyžádané údaje sdělit.  

4. Data v dokumentech, týkající se předmětu jednání komise SPOD, jsou považována za 

citlivé údaje a přihlíží se při jejich tvorbě a další manipulaci s nimi k pravidlům 

stanoveným ve zvláštních právních předpisech (zejména zákon č. 359/1999 Sb., zákon č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dále jen „zákona č. 110/2019 Sb.“).   

 

Článek XI 

Dokumentace komise 

 

1. Veškerou dokumentaci týkající se činnosti komise SPOD vede tajemník komise SPOD.  

2. Dokumentem je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať 

již v podobě analogové či digitální. Tyto dokumenty jsou neveřejné.  

3. Data v dokumentech, týkající se předmětu jednání komise, jsou považována za citlivé 

údaje a přihlíží se při jejich tvorbě a další manipulací s nimi k pravidlům stanoveným ve 

zvláštních předpisech (zejména zákon č. 359/1999 Sb., zákon č. 110/2019 Sb.).  

4. Do dokumentace komise SPOD mohou nahlížet členové komise SPOD. Přizvané osoby 

dle § 38 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb. mohou nahlížet pouze se souhlasem předsedy 

komise SPOD, v jeho nepřítomnosti se souhlasem zástupce předsedy, pokud to nebude 
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v rozporu se zájmy dítěte. O nahlédnutí do dokumentace komise SPOD sepíše tajemník 

komise SPOD úřední záznam.  

 

Článek XII 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Návrh jednacího řádu komise SPOD byl projednán na jednání komise SPOD dne 

8.6.2020. 

2. Jednací řád komise SPOD schválil primátor města dne 8.6.2020.  

3. Veškeré změny tohoto jednacího řádu schvaluje primátor města, a to formou vydání 

nového jednacího řádu. 

4. Tímto jednacím řádem se ruší Jednací řád komise SPOD zn. ZS/34/PRIM/2015 ze dne 

19.10.2015. 

5. Jednací řád komise SPOD je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž 

jeden výtisk je určen k založení do centrální evidence MMH a druhý výtisk pro potřeby 

komise SPOD.  

6. Tento jednací řád komise SPOD nabývá platnosti a účinnosti dnem 8.6.2020.  

 

 

Zřizovatel:  

 

 

 

………………………………………… 

Ing. Josef Bělica 

primátor města 


