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Informovanost o výkonu sociálně právní ochrany dětí 

3b – Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách 

poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné skupině, Tyto 

informace jsou veřejně dostupné. 

Cíle kritéria: 

 zpracovaný informační materiál se souborem základních informací o rozsahu a 
podmínkách poskytování sociálně právní ochrany dětí 

 srozumitelnost a dostupnost informačního materiálu dětem, rodičům i ostatním 
klientům a široké veřejnosti 

  
 

Kritérium 3b 

Rozsah poskytování sociálně právní ochrany dětí vymezuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně 

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Základní informace o postupech poskytování 

sociálně právní ochrany jsou zpřístupněny ve stručné a srozumitelné formě pro určenou cílovou 

skupinu: 

 na stránkách Městského úřadu Bílina (http://bilina.cz) 

 prostřednictvím informačních tabulí umístěných na chodbách budovy a pracovišti OSPOD 

MěÚ Bílina 

 ústně jednotlivými zaměstnanci SPOD v rámci osobního či telefonického kontaktu, kdy 

jsou poskytovány základní informace o činnosti SPOD 

 formou emailové komunikace, kdy jsou podány obecné a základní informace o činnosti 

SPOD na žádost klienta 

 formou informací uveřejněných v měsíčníku „Bílinský zpravodaj“ (vydává MěÚ) 

Sociálně právní ochranu dětí zajišťují: 

 orgány sociálně právní ochrany dětí, jimž jsou krajské úřady, obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, ministerstvo, Úřad pro 

mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, Úřad práce České republiky – krajské pobočky a 

pobočka pro hlavní město Prahu 

 obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně právní 

ochranu dětí, další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně právní ochrany děti 

pověřeny 

 sociálně právní ochrana je poskytována bezplatně 

 sociálně právní ochrana je poskytována v úředních hodinách Městského úřadu Bílina a po 

pracovní době je zajištěna pohotovostní službou 

Rozsah SPOD je dán situací dítěte a jeho rodiny, která vychází z vyhodnocování této situace. 

Pracoviště využívá svého oprávnění navštívit dítě a rodinu v místě bydliště, ve škole, případně 

v dalších institucích před i po vyhodnocení situace dítěte. Na základě vyhodnocení volí jednolitvé 

intervence a opatření, kterými mohou být: 

 konzultace a odborné poradenství 

 zprostředkování odborných služeb pro rodiny s dětmi (terapie, mediace) 

http://bilina.cz/
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 zprostředkování právní pomoci 

 poskytování podpory dětem 

 poskytování pomoci rodinám při řešení sociálních nebo psychických problémů 

 poskytování pomoci rodinám při řešení výchovných problémů u dětí 

 podpora společenských aktivit rodin 

 sociální šetření v rodinách 

 kolizní opatrovnictví 

Intervence probíhá v soulasu se Standardem č. 8b, kde jsou uvedeny časové limity pro řešení 

případů podle naléhavosti. Poradenství je poskytováno při osobním kontaktu s pracovníkem na 

pracovišti nebo v terénu. Telefonické a emailové kontakty slouží k předávání základních 

informací nezbytně nutného rozsahu dle vyhodnocení situace OSPOD. 

Kontakt s klienty prostřednictvím telefonů je možný v pevné pracovní době pracoviště SPOD. 

Rodiče nezletilých dětí a osoby odpovědné za výchovu nezletilého dítěte jsou povinni 

spolupracovat s pracovištěm na řešení vzniklých problémů. Ohledně otázky sporů rodičů o děti 

by mělo být ze strany státních orgánů zasahováno co nejméně. Rodiče by se měli vždy snažit 

dosáhnout dohody o podmínkách výchovy svých dětí přirozenou cestou tak, aby jejich 

komplikovaným vztahem nebyly děti poškozovány. Není v možnostech pracoviště SPOD, aby 

vytvořilo dětem harmonické výchovné prostředí, které se odvíjí vždy primárně od vztahů mezi 

rodiči. Spolupráce není jednostranným přizpůsobením. Činnost pracovníků SPOD je vykonávána 

v pevné pracovní době. 

Pracoviště SPOD nevydává hodnotící stanoviska ke kvalitě komunikace mezi rodiči a dalšími 

osobami blízkými dítěti. 

V rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí nejsou řešeny následující situace: 

 sousedské spory 

 technické závady na obydlí 

 občanské soužití v domech 

 řešení majetkových sporů mezi rodiči 

 předávání dárků, finančních prostředků či věcí osobní spotřeby ze strany rodičů a osob 

blízkých dítěti prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany dětí 

Pokud pracovníci SPOD vyhodnotí, že se výše uvedené záležitosti netýkají agendy sociálně právní 

ochrany dětí, poskytnou občanovi poradenství s příslušnými informacemi, popř. na kterou 

organizaci se obrátí s řešením daného problému. 

Informace o dostupných sociálních službách na území města Bíliny a na území kraje naleznou na 

internetových stránkách MPSV ČR (http://mpsv.cz) – záložka sociální práce a sociální služby ů 

registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR. 

Přehled pracovníků OSPOD včetně jejich specializace je k dispozici na internetových stránkách 

úřadu www.bilina.cz 

 

 

 

http://mpsv.cz/
http://www.bilina.cz/
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Související odkazy: 

 zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

 www.bilina.cz 

 K vnitřním předpisům MěÚ Bílina v návaznosti na Standardy SPOD není umožněn dálkový 

přístup 

  

http://www.bilina.cz/

