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SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 
na Městském úřadu Kuřim

informace (nejen) pro rodiče



Co je sociálně-právní ochrana dětí (SPOD)?

Sociálně-právní ochrana se poskytuje na celém území svého správního  
obvodu, které je tvořeno těmito obcemi: Čebín, Česká, Hvozdec,  
Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice,  
Veverská Bítýška.

V § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  
se sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na děti:

a)  jejichž rodiče:
 - zemřeli
 - neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti
 - nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato  
  osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy

c)  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 než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně  
 nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití

Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, 
která zahrnuje především zajištění práva  
dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou  
výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále 
zahrnuje i působení směřující k obnovení  
narušených funkcí rodiny.
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Sociálně-právní ochranu zajišťují pracovnice v přízemí budovy a v 1. patře v kancelářích  
č. 117, č. 212, č. 213, č. 214, č. 216, č. 217.
Kontakty na pracovníky OSPOD najdete na chodbách odboru sociálních věcí  
a prevence, na webových stránkách www.kurim.cz, nebo volejte na telefonní číslo  
podatelny MěÚ Kuřim 541 422 311 a budete s pracovníkem OSPOD přímo spojeni.
Po úředních hodinách, mimo pracovní dobu, ve dnech pracovního klidu a svátků je na  
OSPOD MěÚ Kuřim zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost pro řešení krizových situací,  
ve kterých se ocitají nezletilé děti.
Pro Vaši orientaci je na MěÚ Kuřim v přízemí budovy k dispozici informační tabule.
Můžete také kontaktovat rodičovskou linku na telefonním čísle: 840 111 234. Na 
tuto rodičovskou linku se mohou obrátit rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci, 
všichni dospělí, kteří mají starost o děti. Nabízí krizovou pomoc, rodinné a výchovné  
poradenství po telefonu. Další možností je také kontaktovat linku důvěry Blansko na  
telefonním čísle 516 410 668 a 737 234 078, která nabízí telefonickou krizovou pomoc  
v oblasti poskytování porozumění, podpory a doprovázení k překonání krizové situace  
a zvládnutí obtížné situace. 
Adresa úřadu, kde sídlí orgán sociálně-právní ochrany dětí: 
Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim 664 34
Můžete nás na MěÚ Kuřim navštívit v tuto dobu:

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

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

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

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

h)  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
 - pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě  
   ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí

Jsme tu pro Vás

Na orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále 
OSPOD) mají možnost se obrátit rodiče  
i prarodiče nezl. dětí, jiné osoby odpovědné za  
výchovu nezl. dětí, samy nezletilé děti, tedy  
osoby, které řeší svoji osobní situaci. 
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  Pondělí  7:30 - 11:30  12:30 - 17:00
  Úterý  8:00 - 11:30   12:30 - 14:00
  Středa  7:30 - 11:30   12:30 - 17:00
  Čtvrtek  8:00 - 11:30   12:30 - 14:00
  Pátek  8:00 - 11:30  12:30 - 13:00



Orgán sociálně-právní ochrany také působí  
v oblasti sociální prevence, která zahrnuje 
vytváření aktivit zaměřených na změnu  
nepříznivých společenských a ekonomických 
podmínek prostředí. Součástí sociální  
prevence je vyhledávání ohrožených dětí.

 

S kým spolupracujeme?

Při vyhledávání ohrožených dětí spolupracuje orgán sociálně-právní ochrany  
s pracovnicemi odboru sociálních věcí a prevence – s kurátorkou pro dospělé a i se  
sociální pracovnicí, která vykonává obecnou sociální práci se zaměřením na osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, s odborem majetkoprávním MěÚ Kuřim v souvislosti s nehrazením  
odůvodněných nákladů za užívání bytu a také s úřadem práce. Při vyhledávání  
ohrožených dětí a mladistvých, provádí v barech, restauračních zařízeních a hernách  
depistáž inspektor veřejného pořádku, který je pracovníkem odboru sociálních věcí  
a prevence a spolupracuje přitom s Policií České republiky. 

Při vyhledávání ohrožených dětí pracovníci sociálně-právní ochrany reagují na:
- oznámení fyzických osob včetně anonymních, která se týkají ohrožení zájmů a života  
 nezletilých dětí
-  oznámení právnických osob, která ohlašují skutečnosti ohrožující zájem a život nezletilých  
 dětí
-  oznámení s účastí dítěte od Policie České republiky
-  rozhovor s nezletilým dítětem bez přítomnosti dalších
-  oznámení od zdravotnických zařízení, školských zařízení a jiných subjektů, které informace  
 poskytly dle § 53 zákona o sociálně-právní ochrany dětí
Postup při vyhledávání ohrožených dětí:
-  prošetření, návštěva v místě fyzického pobytu dětí včetně návštěvy a prošetření hlášeného  
 místa, kde došlo nebo dochází k ohrožení nezletilých dětí
-  zjišťování informací od sousedů, obyvatel obce, rodinných příslušníků
- zjišťování bližších informací o rodině a nezletilém dítěti od Policie České republiky,  
 zdravotnických zařízení, školských zařízení
-  následuje vyhodnocení situace a zahájení následné péče a užší spolupráce s rodinou

K zajištění prevence jsou pracovníci sociálně-právní ochrany zapojeni do komunitního  
plánování, do pracovní skupiny „Brněnská metropolitní oblast“, do projektu „Meziobecní 
spolupráce“, „Komise pro sociálně-právní ochranu dětí“ a řady dalších činností. Pracovníci 
OSPOD jsou také součástí multidisciplinárního týmu pro sociálně-právní ochranu dětí,  
který je tvořen odborníky z různých oblastí, které zasahují do široké oblasti sociálně-právní 
ochrany. Jedná se o odborníky ze školských zařízení, lékaře, příslušníky Policie České 
republiky, pracovníky krizového centra, probační a mediační služby, psychology, kurátora 
pro děti a mládež a také kurátora pro dospělé.
Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany znají síť sociálních a jiných služeb určených 
rodinám, dětem a mládeži. Doporučují se klientům dle jejich aktuální situace a možností  
v regionu, pro ně co nejlépe dostupné.
 
Důležitým aspektem je nejen klienty seznamovat s dostupnými službami, ale klienty  
motivovat k využití nabízených služeb. Na odboru sociálních věcí a prevence  
MěÚ Kuřim, jsou k dispozici brožury a adresáře, ve kterých jsou obsažené informace  
o službách, které klient může využít.
Pracovníci SPOD, tedy spolupracují se širokou škálou odborníků a profesionálů, kteří  
napomáhají k činnosti sociálně-právní ochrany a také napomáhají v prevenci negativních 
jevů v rodině.
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Každý zaměstnanec zařazený v orgánu  
sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu 
Kuřim splňuje kvalifikační předpoklady pro  
výkon povolání sociálního pracovníka dle  
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. A každým rokem  
své odborné znalosti na základě individuálního 
plánu vzdělávání dále prohlubuje a rozšiřuje.

 

Máme připravený tým odborníků?

Pracovníci sociálně-právní ochrany pro výkon sociálně-právní ochrany ovládají 
specifické dovednosti a znalosti. Samozřejmostí je znalosti legislativy pro  
výkon sociálně-právní ochrany. Pracovníci jsou držitelé řidičského průkazu  
typu B. Mezi specifické dovednosti, patří také jazykové znalosti pracovnic  
OSPOD. Pracovníci sociálně-právní ochrany jsou hodnoceni svými nadřízenými 
zejména z hlediska posílení zpětnovazebných principů, profesní sebereflexe  
a z důvodu poskytování kvalitních práce pro občany a výkon sociálně-právní ochrany.
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Orgán sociálně-právní ochrany dětí jednotně 
postupuje při přijetí oznámení případu a jeho 
evidence. OSPOD MěÚ Kuřim přijímá oznámení, 
která jsou učiněna písemnou, ústní, telefonickou  
i elektronickou formou. Jsou řešena i anonymní 
podání. Pro všechny občany, instituce  
i organizace platí oznamovací povinnost.

Pracovní postupy a dokumentace naší práce

Nejčastějším způsobem, jakým se nezletilé děti dostávají do evidence OSPOD je 
projednávání poměrů rodičů k nezl. dětem u soudu. Dále se jedná o oznámení školských 
zařízení, lékařů, PČR a jiných subjektů. Každý případ OSPOD je posouzen s ohledem na 
jeho naléhavost. 

S veškerou písemností na OSPOD je nejprve seznámena vedoucí odboru. Případy jsou 
pracovníkům rozdělovány dle aktuálně platného rozdělení obvodu, obvykle dle obcí  
a začátečních písmen příjmení nezl. dítěte, pokud vedoucí neurčí jinak. Vněkterých 
případech vede spis sama vedoucí odboru sociálních věcí a prevence. Konkrétní pracovník, 
kterému byl přidělen případ je po té označován za klíčového pracovníka, tedy za pracovníka, 
který po celou dobu případ řeší a vede jeho spisovnou dokumentaci. 

Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu  
sociálně-právní ochrany, zejména:
-  respektuje individuální přístup ke všem klientům
-  vychází z individuálních potřeb každého klienta
-  podporuje samostatnost klientů
-  uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta
-  motivuje k péči o děti, posiluje sociální začlenění klienta
-  důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody 
-  podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, a informuje klienta o postupech  
  používaných při výkonu sociálně-právní ochrany



 
 

Pracovníci vypracovávají „Základní vyhodnocení“, ve kterém jsou uvedeny základní 
informace o dítěti a jeho rodičích. V případě, že v závěru tohoto vyhodnocení bude 
uvedeno, že se jedná o dítě ohrožené, vypracují pracovníci „Podrobné vyhodnocení“ 
o situaci dítěte a jeho rodiny, kde se zkoumají širší aspekty situace dítěte jako 
například sociální prostředí, vývojové potřeby nezletilého dítěte, emoční vývoj  
a chování, rodinné a sociální vztahy, identita dítěte apod. Na základě podrobného 
vyhodnocení poté pracovníci sestavují „Individuální plán ochrany dítěte“, který zajišťuje 
odstranění rizik ohrožujících nezletilé dítě, podporuje také rodiče v jejich rodičovských 
kompetencích a snaží se o nápravu a sanaci rodiny.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí také zajišťuje kvalitní poskytnutí informací 
pro klienty se specifickými potřebami. Jedná se například o děti nízkého věku,  
o klienty nevidomé, neslyšící, mentálně postižené, cizince a další.

Kvalitní poskytování sociálně-právní ochrany dětí zajišťují pravidelné kontroly 
pracovních postupů pracovníků, které provádí vedoucí odboru sociálních věcí  
a prevence. Kontrola může být prováděna rovněž tajemníkem/tajemnicí Městského 
úřadu Kuřim. Orgán sociálně-právní ochrany při Městském úřadu Kuřim je 
kontrolován i nadřízenými orgány, tedy Krajským úřadem Jihomoravského kraje  
v Brně, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.
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Systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace orgánu sociálně-právní  
ochrany na MěÚ Kuřim se řídí směrnicí Ministerstva práce a sociálních věcí  
č. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí 
a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany  
dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní 
rodinné péče. Systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace upravuje 
také spisový a skartační plán, který je obsahem vnitřní směrnice Městského úřadu Kuřim. 

Záznamy, které sepisují pracovníci sociálně-právní ochrany, jsou srozumitelné záznamy, 
neobsahují cizí slova, složité formulace, odborné termíny či informace, které je třeba 
následně vyhledávat a doplňovat. Zaznamenávají se veškeré záznamy ze schůzek, šetření 
a konzultací, které jsou vedeny s dítětem, jeho rodiči, sourozenci, osobami pečujícími či 
dalšími osobami (učiteli, lékaři, vedoucími volnočasových aktivit apod.). Tedy všechny 
záznamy a zápisy, které provádí pracovník sociálně-právní ochrany a zakládá do spisu. 
Spis se nazývá spisová dokumentace.

Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního řízení, 
je oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská 
odpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na 
základě písemně udělené plné moci. Nevidomé osobě bude obsah spisové dokumentace 
přečten a obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní na požádání této osoby, aby 
do spisu nahlížel její doprovod. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo 
jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci mají právo při nahlížení do spisové 
dokumentace činit si z ní výpisy a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její 
části; pro stanovení úhrady za pořízení kopie ze spisové dokumentace platí zvláštní právní 
předpis. Na nahlížení do spisové dokumentace se nevztahuje zákon o svobodném přístupu 
k informacím. Do spisové dokumentace týkající se osvojení dítěte je oprávněn nahlížet na 
základě písemné žádosti osvojenec, jakmile nabude svéprávnosti. 



 
Součástí spisové jsou také podklady pro zpracování spisové dokumentace. Jedná se o:

(1) Písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace podle § 55 odst. 4 
zákona se vedou odděleně v samostatné složce, která je označena spisovou značkou P/Om 
a není součástí spisu Om. Tato samostatná složka může být založena ve stejném spisovém 
obalu jako spis Om, a to při respektování postupu uvedeného v odstavci 6. Spisová značka 
P/Om je tvořena tak, že se za písmenem „P“, které představuje zkratku slova „Podklad“,  
a za lomítkem uvede spisová značka Om, kterou je označen spis Om vedený o dítěti nebo 
o společně evidovaných sourozencích. Písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové 
dokumentace se označují samostatnou číselnou řadou podle data jejich založení do složky. 

(2) Podklad pro vedení spisové dokumentace tvoří: 

a) upozornění fyzické osoby podle § 7 odst. 2 zákona, která upozornila orgán  
 sociálně-právní ochrany dětí na skutečnosti nasvědčující ohrožení dítěte podle  
 § 6 zákona

b) údaje o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině  
 s dítětem, a jiné údaje, které by mohly vést ke zjištění místa pobytu tohoto  
 rodiče

c)  údaje o osobách, kterým bylo dítě svěřeno do péče před osvojením, jakož i údaje  
 o místu pobytu tohoto dítěte

d) podrobný záznam nebo protokol o jednání orgánu sociálně-právní ochrany  
 s dítětem, které bylo vedeno bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob  
 odpovědných za výchovu dítěte podle § 8 odst. 2 zákona

(3) Podklad pro vedení spisové dokumentace může obsahovat rovněž detailní 
informace o průběhu týrání dítěte, pohlavního zneužívání nebo o jiné trestné 
činnosti, které jsou významné pouze pro soud či státní zastupitelství v souvislosti 
s trestním stíháním. 

(4) V případě, že je v podkladu pro zpracování spisové dokumentace obsaženo 
upozornění fyzické osoby podle § 7 odst. 2 zákona, je ve spise Om založena kopie 
upozornění nebo záznam, ve kterém je uveden podstatný obsah upozornění. Kopie 
upozornění nebo záznam o upozornění nesmí obsahovat údaje o totožnosti fyzické 
osoby, která učinila upozornění orgánu sociálně-právní ochrany, ani jiné údaje 
umožňující zjištění totožnosti oznamovatele. 13

(5) Jestliže je v podkladu pro zpracování spisové dokumentace obsažen podrobný 
záznam nebo protokol o jednání s dítětem, které bylo vedeno bez přítomnosti rodičů 
nebo jiných osob odpovědných za výchovu podle § 8 odst. 2 zákona, je ve spise 
Om založen záznam, který obsahuje shrnutí podstatného obsahu tohoto jednání. 

(6) V případě zapůjčení spisu Om státnímu zastupitelství a soudu pro potřeby trestního stíhání 
se předává spis Om společně se samostatnou složkou, která tvoří poklad pro zpracování 
spisové dokumentace. Jde-li o zapůjčení spisu Om jinému orgánu, předává se spis Om bez 
samostatné složky tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace. Při nahlížení do spisové 
dokumentace o dítěti podle § 55 odst. 5 zákona se spis Om předloží k nahlédnutí oprávněné 
osobě vždy bez samostatné složky tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace.

Tyto podklady, které jsou součástí spisové dokumentace, nelze zpřístupnit rodiči, jiné fyzické 
nebo právnické osobě ani žádnému jinému orgánu s výjimkou soudu a státnímu zastupitelství pro 
potřeby trestního stíhání podle § 55 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zakládání záznamů provedeného rozhovoru s dítětem se řídí zákonem č. 359/1999Sb., 
dále směrnicí MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. Září 2013 o stanovení rozsahu evidence  
dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí.



V případě Vaší nespokojenosti se můžete vyjádřit  
k naší práci podáním stížnosti.

Vyřizování stížností

Co je považováno za stížnost
- stížností se rozumí podání, které je označené osobou.  
 Vyjadřuje nespokojenost s určitou osobou nebo stavem  
 a činností a týká se osobních zájmů osoby, která je učinila

Kdo může stížnost podat
- stížnost může podat každý, kdo  se  cítí  být  poškozen  na  svých  
 právech a oprávněných zájmech

Na co si může klient stěžovat
- pracovní postup pracoviště, orgánu sociálně-právní ochrany
- na způsob nebo kvalitu poskytování informací orgánu sociálně- právní ochrany
- chování zaměstnanců
- na kvalitu prostředí

Jak lze stížnost podat
-  stížnosti se podávají v písemné podobě na podatelně městského úřadu, nebo  
 ústně v případě, že je možné ji vyřídit ihned. Pokud stížnost nelze ústně vyřídit  
 ihned, bude sepsán protokol o jednání nebo úřední záznam a poté i ústní  
 stížnost bude vyřízena písemně. Po označení stížnosti číslem jednacím,  
 postupuje dále příslušnému odboru a tajemnici k prošetření v souladu s vnitřní  
 směrnicí 

Kdo je k přijímání stížnosti oprávněn
-  za správné a včasné prošetření a vyřízení stížností odpovídají vedoucí odborů,  
 v jejichž působnosti je stížnost vyřizována. Odpověď na stížnost zpracovává  
 zpravidla vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník, případně tajemnice

Lhůta pro vyřízení stížnosti
- do 30 dnů musí být vyřízeny všechny stížnosti. Jen ve výjimečných  
 a v odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit na 60 dnů. Způsob evidence  
 stížností
-  pracovník pověřený vybavením stížnosti ji neprodleně (do dvou pracovních dnů)  
 zaeviduje do centrální evidence stížností na odboru správním a vnitřních věcí  
 k vedení přehledu o stížnostech na úřadu
- za správné a včasné prošetření a vyřízení stížností odpovídají vedoucí odborů,  
 v jejichž působnosti je stížnost vyřizována. Odpověď na stížnost zpracovává  
 zpravidla vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník, případně tajemnice úřadu

Způsob seznámení klienta s výsledkem vyřízení stížnosti
- po vyřízení stížnosti se na odbor správní a vnitřních věcí předá kopie odpovědi  
 stěžovateli - klientovi a spisový materiál týkající se vyřízené stížnosti zůstává  
 i nadále na příslušném odboru. Klient je tedy seznámen s výsledkem vyřízení  
 stížnosti písemně. Pokud podá stížnost ústně, je seznámen s výsledkem řízení ústně.
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