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Místní a časová dostupnost 

 
 

1b – Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo 

může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, 

zejména děti (dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je 

zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu, ve dnech pracovního klidu a o 

svátcích je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.  

Cíle kritéria: 

 Přizpůsobení výkonu sociálně-právní ochrany potřebám cílové skupiny 
 Plné časové pokrytí výkonu sociálně-právní ochrany a časová flexibilita 

zaměstnanců 
 Optimální dostupnost zaměstnanců v rámci výkonu sociálně-právní ochrany 
 Soulad výkonu činnosti se zákoníkem práce 

 

 

Kritériu 1b 

Výkon sociálně-právní ochrany dětí na celém správním území je zajišťován každý pracovní den a 

v rámci pracovní pohotovosti i po pracovní době a ve dnech pracovního klidu. Úřední hodiny pro 

veřejnost jsou stanoveny, každé pondělí a středu od 07:00 hod. do 18:00 hod. (s přestávkou od 

11:30 do 12:30 hod.). Sociálně-právní ochrana je zajištěna i mimo úřední hodiny tak, že na 

pracovišti OSPOD je vždy přítomen sociální pracovník obce schopný pomoci řešit problém klienta, 

a to v rámci pracovní doby stanovené vnitřními předpisy, která je stanovena s pružnou pracovní 

dobou (úterý a čtvrtek od 07:00 hod. do 14:00 hod. s přestávkou od 11:30 do 12:30 hod., ale vždy 

po vzájemné dohodě se zajištěním jedním pracovníkem). Poslední klient bude přijat 15 minut 

před koncem pracovní doby, ostatní bude dále vyřizovat pracovník zajištující pohotovostní 

službu. Pracovní doba činí 40 hodin týdně.  

Pro případ telefonního kontaktu s pracovníkem OSPOD jsou na webových stránkách uvedena 

telefonní čísla a pracovní doba pro veřejnost.  V případě potřeby lze využít zvonek s telefonem, 

který je instalován v chodbě u vstupních dveří s možností vyhledat příslušného pracovníka.  

Přístup do budovy MěÚ Bílina, kde je zajišťována SPOD, je bezbariérový. Zákonní zástupci, jiné 

osoby odpovědné za výchovu, ostatní klienti nebo občané, kteří chtějí kontaktovat SPOD i s 

kočárkem či vozíkem pro zdravotně postižené osoby, mají možnost dojet do jednotlivých 

kanceláří.  

Čas poskytování sociálně-právní ochrany, v pracovní době, je přizpůsoben cílové skupině, 

případně dalším osobám, s nimiž pracoviště v rámci sociálně-právní ochrany pracuje. Konzultace 

a sociální šetření jsou uskutečňované podle stanoveného plánu se zřetelem na stanovení soudního 

jednání, časové možnosti klientů, a ostatní plánovací činnosti jednotlivých pracovníků. 

 

Pro řešení neodkladných situací (např. syndrom CAN, opuštěné dítě, neodkladné potřeby 

zainteresovaných institucí, bezprizorní dítě), je nepřetržité poskytování sociálně-právní ochrany 

zajištěno v rámci stanovené pracovní doby a dále pracovní pohotovostí po pracovní době, ve 
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dnech pracovního klidu a o svátcích. Čas mimo stanovenou pracovní dobu je pokryt pracovní 

pohotovostí. Jedná se o dobu, kdy je určitý zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce. 

Doba pohotovosti bezprostředně navazuje na stanovenou pracovní dobu, nesmí vzniknout časová 

prodleva, kdy by výkon sociálně-právní ochrany nebyl zajištěn. Informace o telefonním čísle 

pracovní pohotovosti jsou dostupné Policii ČR, soudu a Městské policii Bílina. Pracovní 

pohotovost je zajištěna zaměstnanci OSPOD, kteří se střídají podle „plánu pohotovosti - rozpisu 

služeb“ (dále jen „plán“) – v týdenním intervalu. Plán je sestaven vždy k I. a II. pololetí 

kalendářního roku. Ve výjimečných případech lze stanovenou službu uvedenou v plánu, nahradit 

dalším pracovníkem OSPOD. Pracovní pohotovost vykonávají pracovníci a vedoucí oddělení. 

Pracovníci splňují podmínky zvláštní odborné způsobilosti na úseku SPOD podle § 21 zákona č. 

312/2002 Sb., tj. mají zkoušku zvláštní odborné způsobilosti nebo mají uznanou zvláštní 

odbornou způsobilost na základě dosaženého vzdělání odpovídajícího stupně a zaměření.  

 

Při pracovní pohotovosti jsou k dispozici: 

 mobilní telefon s příslušenstvím, pracovní desky se zápisovými archy, razítko, telefonní 

kontakty (pohotovostní tašku)  určené výhradně pro pracovní pohotovost.  

 Jsou stanovena pravidla pro používání, předávání telefonu (Interní sdělení č.  

221/2021/OSVaZ) a dále pravidla pro používání a předávání finanční hotovosti v rámci 

výkonu pracovní pohotovosti (Interní sdělení č. 267/2016/OSVaZ). 

 Dále je stanoven výčet činností vykonávaných v době pracovní pohotovosti a situací, jimiž 

se zaměstnanci v době pohotovosti zabývají – Interní sdělení č. 264/2016/OSVaZ.  

 Doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a neodkladných 

úkonů. V době pracovní doby je sociálně-právní ochrana poskytována v celém rozsahu. 

 Informace z výkonu práce v době pohotovosti jsou tlumočeny klíčovým pracovníkům a 

vedoucí oddělení následující pracovní den formou písemného vyhotovení zápisu a formou 

ústního sdělení. Po ukončení týdenní pohotovostní služby se vyhotovuje „Předávací 

protokol“ k pohotovosti – viz Příloha č. 2 a taktéž se vyplňuje výkaz práce pro mzdovou 

účtárnu – viz Příloha č. 3. 

 
Související odkazy: 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 312/20002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
 Organizační řád  Městského úřadu Bílina - platný dle schválení Radou města (složka: 

dokumenty úřadu, řády)  
 Pracovní řád Městského úřadu Bílina - platný dle schválení Radou města 
 Příloha č. 1 – mapa správního obvodu ORP Bílina 
 Příloha č. 2 – předávací protokol k pohotovosti 
 Příloha č. 3 – Výkaz práce za měsíc 

 


