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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

primátor města  

                                                                                                                         Č. j.: MMH/73694/2020 

                                                                                                          Počet listů dokumentu: 2 

                              Zn.: ZS/6/PRIM/2020 

 

 

S T A T U T 
komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

 

 

Článek I 

Zřízení komise  

 

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí (dále jen „komise SPOD“) byla zřízena primátorem 

statutárního města Havířova dne 1. 11. 2003 jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností 

v souladu s ustanovením § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 359/1999 

Sb.“). 

 

Článek II 

Působnost komise 

 

1. Komise SPOD je zvláštním orgánem statutárního města Havířova, jako obce s rozšířenou 

působností, pro výkon přenesené působnosti. 

2. Komise SPOD: 

a) rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (§ 48 a § 49 zákona  

č. 359/1999 Sb.), pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke 

zřízení zařízení uvedeného v § 39 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb. (výchovně 

rekreační tábory pro děti), a o odnětí tohoto pověření (§ 50 zákona č. 359/1999 Sb.), 

b) navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, 

zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů 

týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi SPOD, za účelem navržení 

opatření k účinné pomoci dítěti a rodině, 

c) doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před 

sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí, 

d) na žádost tajemníka Magistrátu města Havířova posuzuje jednotlivé případy provádění 

sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska, 

e) koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území správního obvodu 

statutárního města Havířova, obce s rozšířenou působností,  

f) v rozsahu své působnosti podle písmen a) až e) pořádá případové konference. 

 

Článek III 

Složení komise 

 

1. Komise SPOD má minimálně 3 členy. 

2. Primátor města jmenuje a odvolává předsedu komise SPOD, jeho zástupce a ostatní členy 

komise SPOD z členů obecních zastupitelstev a fyzických osob, které spolupůsobí ve 
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správním obvodu statutárního města Havířova při sociálně-právní ochraně, zejména 

pedagogických pracovníků, psychologů, zdravotnických pracovníků, zástupců 

pověřených osob (§ 48 zákona č. 359/1999 Sb.), občanských sdružení, církví a jiných 

právnických nebo fyzických osob.  

3. Předseda komise SPOD odpovídá za činnost komise SPOD primátorovi města. 

4. U předsedy komise SPOD se nevyžaduje prokazování zvláštní odborné způsobilosti 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.  

5. Členství v komisi SPOD je nezastupitelné. Člen komise SPOD je povinen jednat  

a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 

6. Komise SPOD má zřízenou funkci tajemníka komise SPOD, kterého jmenuje a odvolává 

primátor města. Tajemník není členem komise SPOD.  

7. Tajemníkem komise SPOD je zaměstnanec statutárního města Havířova zařazený do 

Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“) na úseku sociálně-právní ochrany (§ 38 

odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb.). 

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

jeho zástupce a nejméně další dva členové komise SPOD. Komise SPOD se usnáší 

většinou hlasů členů přítomných na jednání komise SPOD. Při rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedy komise SPOD, a není-li přítomen předseda, rozhoduje hlas jeho zástupce.  

9. Člen komise SPOD může být primátorem města odvolán na doporučení komise SPOD 

v následujících případech: 

a) nezúčastní se dvou po sobě následujících jednání komise SPOD, 

b) ukončí činnost ve správním obvodu statutárního města Havířova při sociálně-právní 

ochraně dětí, 

c) podá vlastní žádost (návrh) na odvolání. 

10.  K jednání komise SPOD lze přizvat osoby uvedené v § 38 odst. 5 a 6 zákona č.    

       359/1999 Sb.  

 

Článek IV 

Odměňování členů komise 

 

1. Účast členů komise SPOD a osob uvedených v § 38 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb. na 

jednání komise SPOD je jiným úkonem v obecném zájmu, při němž náleží členům 

komise SPOD a osobám uvedeným v odstavci 5 písm. c) až g) zákona č. 359/1999 Sb. 

náhrada mzdy (platu). 

2. Členům komise SPOD a osobám uvedeným v odstavci 5, kteří nejsou v pracovním 

poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, jsou však výdělečně činní, přísluší 

náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena komise SPOD v jimi prokázané 

výši, nejvýše však 120 Kč za hodinu nebo 1 020 Kč za jeden den. 

3. Současně těmto osobám uvedeným v odstavci 1 a 2 tohoto článku náleží náhrada jízdních 

výdajů v prokázané výši, kdy způsob dopravy určí předseda komise SPOD. Náhradu 

jízdních výdajů a náhradu ušlého výdělku vyplácí organizační odbor MMH.  

 

 

Článek V 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Komise SPOD se při své činnosti řídí: 

a) jednacím řádem komise SPOD, 

b) platnými zákony a vyhláškami, 
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c) vnitřními předpisy MMH.  

2. Návrh statutu komise SPOD byl projednán na jednání komise SPOD dne 8.6.2020 

3. Statut komise SPOD schválil primátor města dne 8.6.2020.   

4. Veškeré změny statutu komise  SPOD schvaluje primátor města formou vydání nového 

statutu. 

5. Tímto Statutem se ruší Statut komise SPOD zn. ZS/33/PRIM/2015 ze dne 19.10.2015. 

6. Statut 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.  

7. Tento Statut komise SPOD nabývá platnosti a účinnosti dnem 8.6.2020.    

 

 

 

 

Zřizovatel: 

 

 

………………………………………… 

Ing. Josef Bělica 

primátor města 

 


