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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 dětí jsou v písemné podobě k nahlédnutí u vedoucí 
odboru sociálních věcí a také u vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Informace o 
standardech kvality OSPOD a standardy obsahující informace nezbytné pro klienty jsou 
uveřejněny na nástěnce Magistrátu města Havířova v budově F na 2. poschodí a také na 
webových stránkách Magistrátu města Havířova v sekci odboru sociálních věcí. 

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.

1. Co je sociálně právní ochrana dětí?

Sociálně-právní ochrana dítěte (dále jen SPOD) 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.

2. Kterým právním předpisem se výkon sociálně právní ochrany řídí?
SPOD se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, 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,
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.
přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují 
ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.
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3. Komu se sociálně-právní ochrana dětí poskytuje?
SPOD 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 všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti 
nenabyly dříve.

4. Kdo nese náklady na výkon sociálně-právní ochrany dětí?
Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně. Náklady na výkon sociálně-právní ochrany 
dětí nese stát. 

5. Čím se sociálně-právní ochrana dětí zabývá?
Činnost SPOD lze rozdělit na tři základní oblasti:

 oblast terénní sociální práce, kolizního opatrovnictví a trestné činnosti páchané na 
dětech a mládeži (děti týrané, zanedbávané a zneužívané),

 oblast náhradní rodinné péče (pěstounská péče a osvojení),
 oblast trestné činnosti dětí a mládeže včetně závažných výchovných problémů dětí.

Zaměstnanci orgánu SPOD pomáhají rodičům a dětem a zprostředkovávají kontakty na různá 
odborná pracoviště. 

6. S kým orgán sociálně-právní ochrany dětí spolupracuje?
Pracovníci oddělení SPOD jsou v kontaktu se státními a nestátními subjekty, které 
spolupůsobí v oblasti péče o rodinu a děti. 
Naše oddělení spolupracuje s:

 okresními soudy,
 krajským soudem,
 Policií ČR,
 Městskou policií Havířov,
 Poradnou pro rodinu manželství a mezilidské vztahy (Sociální služby města Havířova, 

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí),
 Pedagogicko-psychologickou poradnou (Opletalova 56, Havířov-Šumbark),
 Azylovým domem pro matky s dětmi (Armáda spásy, Dvořákova 21, Havířov-Město),
 Slezskou diakonií (Poradna pro rodinu, Opletalova 4, Havířov-Šumbark),
 Úřadem práce (Junácká 1632/3, Havířov-Podlesí),
 pediatry, psychology, psychiatry,
 základními a mateřskými školami,
 dětskými domovy a výchovnými ústavy.

7. Kdo se může na orgán sociálně-právní ochrany dětí obrátit?
Každý občan má právo upozornit orgán SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv 
vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit své 
povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. 
Požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany dětí má právo rodič nebo jiná osoba 
odpovědná za výchovu dítěte při výkonu svých práv a povinností.
Právo požádat o pomoc při ochraně svého života nebo práv orgán sociálně-právní ochrany 
dětí má každé dítě a tento orgán je povinen dítěti poskytnout odpovídající pomoc.
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8. Jaké životní situace dítěte řeší orgán sociálně-právní ochrany dětí?
Sociálně-právní ochrana se vztahuje v ČR především na děti v následujících životních 
situacích:

 rodiče dětí zemřeli; neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti; nebo 
nevykonávají nebo zneužívají svá rodičovská práva,

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

 děti výrazně zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj 
obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin 
nebo opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské 
soužití,

 děti se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo od jiných osob odpovědných za 
výchovu dítěte,

 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,

 děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu 
dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti,

 děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za 
výchovu dítěte,

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

Velká pozornost je věnována dětem fyzicky nebo psychicky týraným a zneužívaným.
Magistrát města Havířova je ustanovován opatrovníkem dětí, mezi jejichž rodiči dochází k 
neshodám a kde probíhá soudní řízení týkající se úpravy práv a povinností k nezletilým 
dětem. Zaměstnanci orgánu SPOD mají povinnost vystupovat v zájmu všech dětí a činit 
opatření na jejich ochranu. 

9. Jakým činnostem se orgán sociálně-právní ochrany dětí věnuje?

Preventivní a poradenská činnost:
 vyhledává děti, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje,
 působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti,
 projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,
 poskytuje pomoc a poradenství při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a 

výchovných vlivů,
 sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje jejich příčiny a činí opatření k 

omezování jejich působení,
 poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné,
 pořádá přednášky a besedy,
 může uložit rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení,
 poskytuje po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy pomoc rodičům,
 sleduje, zda jsou dodržována opatření učiněná soudem a podává návrhy na jejich 

zrušení,
 zaměřuje pozornost na využívání volného času dětí, sleduje u dětí projevy 

nesnášenlivosti a násilí, nabízí dětem programy pro využití volného času atd.

Opatření na ochranu dětí:
Podává soudu návrhy:
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 na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu,
 na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,
 na ustanovení poručníka,
 na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na 

prodloužení doby trvání nebo zrušení rozhodnutí o svěření,
 na vydání předběžného opatření podle zvláštního předpisu,
 na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu,
 na nařízení výchovného opatření.

Osvojení a pěstounské péče:
 vyhledává děti pro náhradní rodinnou péči,
 vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc,
 přijímá žádosti o zprostředkování osvojení nebo pěstounskou péči,
 zajišťuje doprovázení pěstounských rodin.

Kurátor pro mládež v péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost:
 poskytuje pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných 

vlivů,
 vykonává úkoly podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže,
 účastní se trestního a přestupkového řízení proti mladistvému,
 spolupracuje s věznicemi a navštěvuje mladistvé ve vazbě nebo ve výkonu trestu 

odnětí svobody.

Ústavní výchovy a ochranná výchova:
 vyřizuje přijetí dítěte do ústavu s příslušným zařízením,
 podává návrh na výkon rozhodnutí,
 sleduje dodržování práv dítěte v příslušných zařízeních,
 uděluje písemný souhlas k pobytu dítěte mimo zařízení,
 navštěvuje rodiče dítěte, kterému byla uložena ústavní nebo ochranná výchova.

Další činnosti:
 podává podněty na zahájení trestního stíhání při podezření na spáchání trestného činu 

na dítěti, nebo že dítě bylo použito ke spáchání trestného činu, nebo že dochází 
k násilí,

 řeší problematiku dítěte týraného, zneužívaného a zanedbávaného,
 vykonává funkci opatrovníka a poručníka,
 poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově,
 podává soudu zprávy a podněty o poměrech dítěte s výchovným opatřením,
 podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte s ochrannou výchovou,
 zajišťuje dítěti neodkladnou péči, pokud se ocitne bez péče přiměřené jeho věku,
 navštěvuje dítě, o něž ve věznici pečuje odsouzená žena,
 sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů,
 rozhoduje o správních deliktech dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů.
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