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STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 

 
Personální zabezpečení výkonu sociálně právní ochrany dětí 

4c – Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním 

předpisem písemně zpracovaná oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním 

pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace 

zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a 

ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní 

pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany.  

 

Cíle kritéria: 

 Poskytování sociálně právní ochrany se všemi činnostmi, povinnostmi a 
oprávněními je v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 
dětí ve znění pozdějších předpisů 

 Každý zaměstnanec je vybaven písemnou formou oprávnění a povinností, které 
může na požádání předložit 
Nedochází ke kumulaci agendy sociálně právní ochrany dětí s jinými agendami 

mimo výkon sociálně právní ochrany. 

 

 

Kritérium 4c 
Organizační řád stanoví zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly a vzájemné vztahy odborů, oddělení, 
organizační strukturu a rozsah pravomocí. 
Oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím jsou obsaženy v pracovní náplni 
zaměstnance (uvedení pracovní pozice, výčet konkrétních činností). 
Zaměstnanci orgánu sociálně právní ochrany dětí mají zpracovaná zvláštní oprávnění, která je 
součástí služebního průkazu. Na základě tohoto jsou oprávněni navštěvovat dítě a pořizovat 
záznamy (viz. Příloha č. 5). Služební průkaz včetně zvláštního oprávnění podepisuje tajemník 
úřadu. 
Kumulace agend je využívána výhradně v rámci výkonu agendy SPOD. Požadavky na danou 
pracovní pozici jsou uváděny při výběrovém řízení. 
 
Související odkazy: 

 Sociodemografická analýza 2013, SocioFactor s.r.o., 2013 
http://www.mpsv.cz/files/15675/SOCDEM_ANALYZA_ORHOZENE_DETI.pdf 

 Průběžně aktualizovaná statistická data Českého statistického úřadu 
 Statistické údaje z evidence obyvatel z ORP 
 Místní sociodemografické analýzy 
 Vnitřní předpisy úřadu 
 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů 
 Organizační řád Městského úřadu Bílina s dodatky a Organizační schéma 
 Přílohy č. 1 – 4 profil pracovní pozice 
 Příloha č. 5 – služební průkaz zaměstnance orgánu sociálně právní ochrany dětí 
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