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STANDARD č. 3 
Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se nachází na Odboru školství, sportu 
a péče o dítě Městského úřadu v Českém Krumlově, na adrese Český Krumlov, Kaplická 439. 
OSPOD vykonává sociálně-právní ochranu coby obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní 
úřad pro město Český Krumlov.  

 

Do OSPOD jsou začleněni tito pracovníci: 

Příjmení a jméno Funkce Kancelář Telefon E-mail 

Mgr. Böhmová 
Michaela 

sociální 
pracovnice 

1. patro  
kancelář  

č. 117 
+420 380 766 416 michaela.bohmova@ckrumlov.cz 

Kalkušová Eva  
kurátorka pro 
děti a mládež 

1. patro 
kancelář 

č.  V106/V107 
+420 380 766 419 eva.kalkusova@ckrumlov.cz 

Mgr. Kráková 
Zdeňka 

vedoucí 
odboru, 

vedoucí odd. 

1.patro 
kancelář 
č. 118 

+ 420 380 766 420 
 +420 778 703 668 

zdenka.krakova@ckrumlov.cz 

Bc. Kůzlová Simona 
DiS. 

sociální 
pracovnice 

1. patro  
kancelář  

č. 119 
+420 380 766 415 simona.kuzlova@ckrumlov.cz 

Mgr. Lavičková 
Lenka  

sociální 
pracovnice 

1. patro  
kancelář  

č. 117 
+420 380 766 421 lenka.lavickova@ckrumlov.cz 

Bc. Pimparová 
Danuše 

sociální 
pracovnice 

1. patro  
kancelář  

č. 116 
+420 380 766 422 Pimparova.danuse@ckrumlov.cz 

Bc. Směšná Alena 
sociální 

pracovnice  

1. patro  
kancelář č. 
V106/V109 

+420 380 766 427 alena.smesna@ckrumlov.cz 

Bc. Soustružníková 
Lucie 

sociální 
pracovnice  

1. patro  
kancelář č. 
V106/V109 

+420 380 766 417 lucie.soustruznikova.cz 

Stanková Veronika 
DiS. 

sociální 
pracovnice  

1. patro  
kancelář  

č. 119 
+420 380 766 418 veronika.stankova@ckrumlov.cz 

Vagnerová Gabriela, 
DiS. 

kurátorka pro 
děti a mládež 

1. patro  
kancelář č. 
V106/V107 

+420 380 766 426 gabriela.vagnerova@ckrumlov.cz 

Bc. Vochozková 
Dominika 

sociální 
pracovnice 

1. patro  
kancelář  

č. 116 
+420 380 766 431 dominika.vochozkova@ckrumlov.cz 

Bc. Zahradník 
Daniel 

sociální 
pracovník/ 
kurátor pro 

děti a mládež 

1.patro 
kancelář č. 
V106/V108 

+420 380 766 4429 daniel.zahradnik@ckrumlov.cz 

 

 

 



 
Kontaktní údaje: 
Městský úřad Český Krumlov 
Odbor školství, sportu a péče o dítě 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Kaplická 439 
381 01 Český Krumlov 
 
Telefon: +420 380 766 111 
E-mail: mail@ckrumlov.cz 
E-podatelna: posta@ckrumlov.cz 
 
Datová schránka – 64pbvxc  
 

Pravidla a postupy vytvořené za účelem naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany 
najdeme na internetové adrese: https://www.ckrumlov.cz/cz/odbor-skolstvi-sportu-a-pece-o-dite-
mestskeho-uradu-cesky-krumlov/. 

Pravidla a postupy jsou zpracovány tak, aby byly srozumitelné pro cílovou skupinu klientů dětí 
i dospělých. V písemné podobě jsou pravidla a postupy (včetně příloh) uloženy v kanceláři vedoucí 
odboru školství, sportu a péče o dítě (dále jen OŠSPD) a je zde možné do nich nahlédnout.  

Informace budou průběžně aktualizovány, upravovány a zveřejňovány v souladu se změnami 
vnitřních pravidel a norem městského úřadu, se změnami příslušné legislativy.   

V příloze č. 6 je informativní leták o výkonu SPOD.  

 

1. Rozsah a podmínky poskytování sociálně-právní ochrany 
 

1.1. Právní rámec 
 

Sociálně-právní ochranou dětí rozumíme v nejširším slova smyslu ochranu všech práv 
a oprávněných zájmů dítěte. 

Základním právním předpisem pro výkon sociálně-právní ochrany dětí je zákon č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. V tomto zákoně jsou upravena opatření směřující 
k ochraně dětí, další jsou obsažená v řadě právních předpisů, které se vždy věnují specifické oblasti. 
Těmi předpisy jsou např. občanský soudní řád, trestní zákon, trestní řád, zákon č. 218/2003 Sb., 
o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu 
ústavní nebo ochranné výchovy, ve znění pozdějších předpisů, právní předpisy o sociálním 
zabezpečení, zákon č. 292/2013 o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další. 

 
Dle zákona se sociálně-právní ochranou dětí rozumí: 

➢ Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu; 

➢ ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění; 

➢ působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny; 

➢ zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo 
dočasně vychováváno ve vlastní rodině.  

  

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny 



a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu 
sociálnímu prostředí dítěte.  

 

1.2. Vymezení pojmu dítě pro účely sociálně-právní ochrany dětí 
 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí definuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte pojem dítě tak, 
že dítětem je osoba nezletilá. Podle čl. 1 Úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 
18 let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Podle § 8 
občanského zákoníku se pak zletilosti nabývá dovršením osmnáctého roku věku; 
před dosažením tohoto věku lze zletilosti nabýt uzavřením manželství (nejdříve od 16 let věku), 
ale i přiznáním svéprávnosti. 

Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, 
které se nacházejí na území České republiky. Rozdíl spočívá pouze v rozsahu, v jakém se 
sociálně právní ochrana poskytuje. 

Podle § 2 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí náleží sociálně-právní ochrana dítěti, které 

• má na území ČR trvalý pobyt,  

• podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, má povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu 
na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů,  

• podalo žádost o udělení mezinárodní ochrany na území ČR (tzn. o udělení azylu nebo 
doplňkové ochrany podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen „zákon o azylu“),  

• je oprávněno na území ČR trvale pobývat, nebo  

• pobývá na území ČR s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění pobytu 
za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky nebo které již 
pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území 
České republiky podle zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• pobývá na území ČR s rodičem, který na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 
dní za účelem strpění pobytu na území podle zvláštního právního předpisu 
nebo který je azylantem anebo osobou požívající doplňkové ochrany.  

Sociálně-právní ochrana se poskytuje také dítěti, které nesplňuje výše uvedené podmínky, 
a to v nezbytném rozsahu, tedy se přijímají opatření k ochraně života a zdraví, zajištění 
uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotních služeb, ocitlo-li 
se takové dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život, nebo příznivý vývoj vážně narušeny 
nebo ohroženy.  

1.3. Okruh dětí, na které se sociálně-právní ochrana zejména zaměřuje 
 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti: 

➢ Jejichž rodiče  

− zemřeli, 

− neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti (pojem vysvětlen níže), 

− nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 
 

➢ které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče (babička, strýc apod.), pokud 
tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 

➢ které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní 
docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové 
látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 



patnácti let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně 
páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; 

➢ které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob 
odpovědných za výchovu dítěte; 

➢ na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, 
mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 

➢ které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte 
opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění 
v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; 

➢ které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu 
dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 

➢ které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími 
doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů 
nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu. 

  

1.4. Rodičovská odpovědnost 
 

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující 
zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, 
v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa 
jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile 
dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.  

Rodiče jsou povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled 
odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla 
dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní 
vývoj.  

Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče. Ti také mají být osobním životem a chováním 
příkladem svým dětem.  

Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům.  

Dítě má právo i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte požádat orgány 
sociálně-právní ochrany dětí o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv.  

Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo tyto názory svobodně vyjadřovat 
při projednávání svých záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů (osob 
odpovědných za výchovu). Tomuto vyjádření se věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku 
a rozumové vyspělosti. Při své činnosti bere orgán sociálně-právní ochrany v úvahu přání a pocity 
dítěte. Dále je dítě v případě, že je schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit 
dosah a význam rozhodnutí ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem nebo 
vztahujícího se k jeho osobě, informováno od orgánu sociálně-právní ochrany o všech závažných 
věcech, které se jeho osoby týkají. O dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno informaci 
přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit.  

 

2. Opatření sociálně-právní ochrany 
  

Pokud nastane situace, kdy je ohrožena řádná výchova a příznivý vývoj dítěte a rodiče (osoby 
odpovědné za výchovu) ji nemohou nebo nejsou schopni sami řešit, je nezbytné přijmout opatření 
sociálně-právní ochrany. Tato opatření musí být volena tak, aby na sebe navazovala a vzájemně 
se ovlivňovala. Přednost je dávána těm opatřením, která zabezpečí řádnou výchovu a příznivý vývoj 
dítěte v jeho rodinném prostředí a není-li to možné v náhradním rodinném prostředí.  



2.1. Preventivní činnost 
 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy OSPOD při Městském úřadu v Českém Krumlově 
je povinen: 

➢ Sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku; 

➢ činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti; 

➢ pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, poskytovat pomoc rodičům (osobám 
odpovědných za výchovu); 

➢ zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany 
dítěte, který vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, 
k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový 
plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči (osobou odpovědnou 
za výchovu), dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny; 

➢ pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, 
a to ve spolupráci s rodiči (osobou odpovědnou za výchovu), dalšími přizvanými osobami, 
zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, 
orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků 
v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb.  

 

2.2. Poradenská činnost 
 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí: 

➢ Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; 

➢ poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte 
a při péči o zdravotně postižené; 

➢ pořádá přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou; 

➢ poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související 
s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče; 

➢ poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací 
povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu. 

OSPOD může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče 
nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje 
a byla jim OSPOD předtím doporučena. Nebo nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou 
dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě 
styku s dítětem. Dále také v případě, že rodiče nevyužili možnosti poradenské pomoci potřebné 
k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali 
na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských 
služeb.  

 

2.3. Výchovná opatření 
 

Je-li to potřeba k zajištění řádné výchovy dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností 
učinit následná výchovná opatření: 

a) Napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče (osoby odpovědné za výchovu), popřípadě 
toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě; 



b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti orgánu sociálně-právní ochrany, 
školy, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo 
pracoviště dítěte; 

c) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící 
působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv 
určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji; 

d) uložit dítěti, rodičům (jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte) povinnost využít 
odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání 
se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie.  

Výše uvedená opatření může uložit rovněž soud.  

 

Vyžaduje-li to zájem dítěte a výše uvedená výchovná opatření nevedla k nápravě, může soud 
dočasně odejmout dítě z péče rodičů a nařídit dítěti nejdéle na 3 měsíce pobyt ve  

a) středisku výchovné péče nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo 

b) zařízení poskytovatele zdravotních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením. 

Soud může dobu trvání tohoto výchovného opatření prodloužit, zejména v případě, že si rodiče nebo 
jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte prokazatelně upravuje své poměry tak, aby mohla převzít 
dítě do osobní péče. Celková doba nepřetržitého trvání výchovného opatření nesmí přesáhnout 
6 měsíců.  

OSPOD vykonává funkci opatrovníka a poručníka. 

 

2.4. Činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí při svěření dítěte 

do výchovy jiných osob odpovědných za výchovu 
 

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče ze strany OSPOD spočívá v tom, 
že vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou 
pěstounské péče nebo osvojení a ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli 
nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny. Dále vede jejich evidenci, kterou postupuje 
ke konečnému rozhodnutí Krajskému úřadu v Českých Budějovicích.   

Sociální pracovník OSPOD je dále povinen sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny 
do výchovy jiných osob odpovědných za výchovu a to tak, že navštěvuje rodinu, kde dítě 
žije nejméně jedou za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů, 
poté podle potřeby nejméně však jednou za 6 měsíců.  

 
 

2.5. Ústavní a ochranná výchova 
 

Sociální pracovníci OSPOD jsou povinni: 

• Nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova 
nebo uložena ochranná výchova; 

• nejméně jednou ze 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova 
nebo uložena ochranná výchova. 

Při návštěvě zařízení sleduje sociální pracovník OSPOD rozvoj tělesných a duševních schopností 
dětí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení, zjišťuje, jak se vyvíjí vztahy mezi dětmi 
a jejich rodiči, působí k tomu, aby byli sourozenci umístěni v ústavním zařízení společně.  

Jen po předchozím písemném souhlasu OSPOD může ředitel ústavního zařízení povolit dítěti, 
které je v ústavním zařízení umístěno na základě předběžného opatření nebo z rozhodnutí soudu 



o nařízení ústavní výchovy nebo kterému byla uložena ochranná výchova pobyt u rodičů, popřípadě 
jiných fyzických osob. 

Sociální pracovník je povinen alespoň jednou za 3 měsíce navštívit dítě, které je ve výkonu vazby 
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.  

 

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost – sociální kuratela 

Péči o děti s projevy rizikového chování je zabezpečována prostřednictvím sociální kurately, kterou 
vykonává kurátor pro děti a mládež. 

Kurátor pro děti a mládež: 

➢ Působí proti opakovaným poruchám chování a jednání dětí, přitom je zvláštní pozornost 
věnována pachatelům trestné činnosti; 

➢ upozorňuje krajské úřady na potřebu napomáhat dětem, které ukončily školní docházku, 
při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti 
propuštěné z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody; 

➢ spolupracuje s krajskými pobočkami Úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání;  

➢ usměrňuje péči o děti podle programů péče o problémové skupiny dětí zpracovaných 
státními orgány, obcemi, pověřenými osobami a dalšími právnickými a fyzickými osobami; 

➢ pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování.  

Kurátor pro děti a mládež při péči o děti s projevy rizikového chování: 

➢ Je v osobním styku s dítětem, jeho rodiči (osobami odpovědnými za výchovu); 

➢ volí prostředky působení na děti tak, aby účinně působil na děti podle druhu a povahy 
poruchy v chování dítěte a jeho sociálního postavení; 

➢ řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdržuje.  

 

3. Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
 

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí (dále také jen „komise“) byla zřízena starostou obce 
s rozšířenou působností jako zvláštní orgán obce podle § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 38 zákona o SPO. Je určena pouze 
k výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí. 

Úkolem komise podle zákona o SPO je například koordinovat výkon sociálně právní ochrany 
na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, navrhovat a posuzovat sociálně 
preventivní programy na ochranu dětí, či posuzovat jednotlivé případy provádění sociálně právní 
ochrany dětí a vydávat k nim stanoviska, pořádat případové konference. 

 

4. Vedení spisové dokumentace 
 

OSPOD vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí, kterým se poskytuje sociálně-právní ochrana, 
a dětí, kterým byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem. Spisová dokumentace obsahuje 
zejména osobní údaje dětí, jejich rodičů, údaje o výchovných poměrech těchto dětí, záznamy 
o výsledcích šetření v rodině, záznamy o jednání s rodiči nebo jinými osobami, kopie podání soudů 
a jiných státních orgánů, písemná vyhotovení rozhodnutí soudů, orgánů činných v trestním řízení 
a správních orgánů. Spisovou dokumentaci mohou tvořit záznamy na technických nosičích dat. 
Kromě spisové dokumentace vede obecní úřad obce s rozšířenou působností i další písemnosti 
tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace, kam patří např. upozornění fyzických osob 
na ohrožení dítěte podle § 7 odst. 2 zákona o SPO. Tyto písemnosti se nevydávají žádnému orgánu, 
fyzické nebo právnické osobě. Lze je předložit jen soudu a státnímu zastupitelství v případě, 



že se údaje v nich obsažené týkají trestního stíhání. 

Údaje obsažené ve spisové dokumentaci týkající se dítěte je OSPOD oprávněn využít pouze v zájmu 
dítěte při zajišťování sociálně-právní ochrany. 

Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního řízení, 
je oprávněn na základě písemné žádosti rodič dítěte (osoba odpovědná za výchovu) nebo jejich 
zástupce na základě písemně udělené plné moci. Rodiče (jiné osoby odpovědné za výchovu) nebo 
jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci mají právo při nahlížení do spisové 
dokumentace činit si z ní výpisky a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části.  

OSPOD do 15 dnů ode dne, kdy rodič (osoba odpovědná za výchovu dítěte) požádal o nahlédnutí 
do spisové dokumentace 

a) sdělí, že rodiči nebo osobě odpovědné za výchovu dítěte umožní nahlédnout do spisové 
dokumentace, a určí termín k nahlédnutí, v tomto případě se nevydává rozhodnutí, nebo 

b) rozhodne o odmítnutí písemné žádosti, pokud by to bylo v rozporu se zájmem dítěte nebo 
pokud lze ze spisové dokumentace zjistit, která fyzická osoba upozornila na skutečnosti 
uvedené v § 7 zákona o OSPO. 

 

5. Mlčenlivost 
 

Zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany, zaměstnanci obcí s rozšířenou působností 
zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně právní ochrany jsou povinni 
podle zákona o SPOD zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění 
sociálně právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili (§ 57). Také jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně právní ochrany na možné ohrožení 
dítěte podle § 7 zákona o SPOD, a též o údajích o osobách, jimž bylo dítě svěřeno do péče jakožto 
budoucím osvojitelům, a rovněž i o místě pobytu takového dítěte. Dále jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost i o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem. 

Mlčenlivost jsou povinni zachovávat i po skončení pracovního poměru, přičemž této povinnosti 
mohou být zproštěni jen tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně a s uvedením rozsahu 
a účelu. 

 

6. Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně.  

 
Rodičům je dále OSPOD Městského úřadu v Českém Krumlově poskytováno: 

− Poučení rodičů o rodičovské odpovědnosti - viz. Příloha č. 7 

− Poučení rodičů při nařízení ústavní výchovy dítěte - viz. Příloha č. 8 

− Poučení rodičů, jejichž dítě bylo svěřeno do pěstounské péče na dobu přechodnou - viz. 
Příloha č. 9 

− Poučení rodičů při osvojení dítěte - viz. Příloha č. 10 

 

 
Přílohy standardu: 
Příloha č. 6 – Informativní leták 
Příloha č. 7 – Poučení rodičů o rodičovské odpovědnosti 
Příloha č. 8 – Poučení rodičů při nařízení ústavní výchovy dítěte 
Příloha č. 9 – Poučení rodičů, jejichž dítě bylo svěřeno do pěstounské péče na dobu přechodnou 
Příloha č. 10 – Poučení rodičů při osvojení dítěte 

 


