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Cíle kritéria: 

• jednotný postup při evidenci a přidělení případu, včetně uplatňování stanovených lhůt, 

• dostupnost informací pro zaměstnance o evidenci případu, pro osoby, které učinily 

oznámení o lhůtách a dalším postupu, pro klienty o důvodech evidence případu. 

Postup: 

1. Oznámení jsou přijímána písemně, e-mailem, telefonicky, ústně. U ústního podání je 

sepsán protokol dle § 18 správního řádu. Oznamovatel je ztotožněn nebo má možnost 

zůstat anonymní. Zároveň je zachována případná anonymita podání v situaci, kdy si 

oznamovatel nepřeje uvést své identifikační údaje. Takovéto podání nelze odepřít 

a zaměstnanec OSPOD je povinen jej přijmout. Oznámení přijímá věcně a místně 

příslušný pracovník nebo určený zástupce. Anonymní podání posoudí vedoucí 

zaměstnanec, který je vyhodnotí a přidělí zodpovědnému zaměstnanci. 

2. Evidence probíhá prostřednictvím elektronické spisové služby tzv. E-spisu, dle kterého 

je každému podání přiděleno číslo jednací, s výjimkou dokumentů, které jsou ihned e-

mailovou poštou předány na příslušného zaměstnance, případně místně příslušný 

OSPOD, zařazení do evidence Om, Nom, Čj. 

3. Podnět je zařazen do evidence bezodkladně, v případě, že po oznámení následují dny 

pracovního volna, je podnět zařazen do evidence první následující pracovní den. 

4. Zaměstnanec, který čerpá dovolenou, je povinen zajistit za svou osobu zástup pro 

přijímání pošty (není prodleva). V e-spise je nastaven permanentní zástup mezi kolegy 

zabývajícími se stejnou agendou (postačuje alespoň jeden zástup). V e-mailu v době 

dovolené či jiné dlouhodobé nepřítomnosti je založena automatická odpověď pisateli, kde 

je uveden odkaz na zastupujícího kolegu v rámci nepřítomnosti zaměstnance. V případě 

nemoci zaměstnance určí zastupujícího zaměstnance (případně více zaměstnanců dle 

rozsahu agendy) vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

5. Případ eviduje ten, kdo oznámení přijal, bezodkladně je přidělen koordinátorovi případu 

dle místní a věcné příslušnosti na OSPOD. 

6. Oznamovateli je vždy bezodkladně sděleno, že jeho podnět byl přijat. Toto oznámení je 

písemné. V případě, že oznamovatel zanechá telefonický kontakt, je možné i telefonické 

sdělení. V rámci telefonního kontaktu je možno se doptat na další informace, případně 

zavázat oznamovatele k bližší spolupráci, domluvit si osobní jednání. Zároveň je 

oznamovatel informován o dalším postupu a lhůtách pro vyřízení. O tom je pořízen 

záznam. 

STANDARD č. 8: PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI, 
PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 

Kritérium  

8a Orgán SPOD jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho 

evidenci. 
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7. Na přijaté emailové oznámení od klienta, které není podepsáno zaručeným elektronickým 

podpisem, reaguje zaměstnanec OSPOD ve své odpovědi pouze v obecné rovině. 
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Cíle kritéria: 

• bezpečí a jistota klientů, že u naléhavých případů nebude docházet k prodlení, 

• stanovená kritéria naléhavosti případů a na ně navazující konkrétní postupy, 

• zaměstnanci znají kritéria naléhavosti případů a postupy v situacích, které byly jako 

naléhavé vyhodnoceny. 

Postup: 

Naléhavost a bezodkladná intervence ze strany OSPOD v případu je určena dle 

bezprostřední míry nebezpečí pro dítě. Vždy je při posuzování zvažován celý kontext 

situace. 

Řešíme IHNED (v případě ohrožení života a zdraví dítěte) když: 

1. rodiče jsou pod vlivem alkoholu, drogy, nejsou schopni aktuální péče o dítě, 

2. rodiče náhle zemřeli – autonehoda, sebevražda, v důsledku násilného trestného činu, 

3. ataka psychické nemoci u rodiče, 

4. fyzické napadení dítěte rodičem nebo jinou osobou, aktuální hrozba fyzického napadení, 

5. dítě bezprostředně po sebepeškozujícím jednání, 

6. dítě na útěku z rodiny, 

7. dítě bez adekvátního dozoru s ohledem na věk a rozumovou vyspělost, s ohledem na 

denní dobu, zdravotní stav; cizinec, 

8. podezření na sexuální zneužití dítěte, 

9. rodina je náhle bez přístřeší a zcela bez finančních prostředků, 

10. dítě je svědkem i obětí domácího násilí, při vykázání násilné osoby, případně zásahu 

policie, 

11. dítě jako oběť trestného činu (dítě jako zvlášť zranitelná oběť), 

12. dítě dopouštějící se závažného agresívního jednání vyžadujícího výchovné opatření, 

13. dítě intoxikované návykovou látkou (alkohol, drogy). 

Nejdéle do 7 pracovních dnů řešíme následující případy (události), u nichž nedochází 

k akutnímu ohrožení života a zdraví: 

1. podezření na psychické či fyzické týrání, 

2. dítě ve vztahovém konfliktu mezi rodiči, 

3. odmítnutí zajištění lékařské péče pro dítě, 

4. opakovaný podnět, který byl OSPOD v předchozích 2 případech vyhodnocen jako 

nedůvodný, 

5. zanedbávání péče v kombinaci s riziky na straně dospělého. 

Do 30 dnů řešíme: 

1. informace pro jiné instituce, v případě žádosti soudu, dle možností vyhovíme i v kratší 

lhůtě, 

2. majetkové poměry dítěte, 

3. podněty na výchovná opatření, 

4. výchovné problémy dítěte, 

8b Každý případ OSPOD je posouzen s ohledem na jeho naléhavost. 
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5. maření výkonu úředního rozhodnutí, 

6. odmítnutí vyřízení nutných úředních formalit po narození dítěte, 

7. žádosti s výjimkou žádostí se zákonem stanovenými lhůtami (např. odmítnutí 

o nahlédnutí do spisu Om) 

 

Lhůty mohou být ve výjimečných případech vyjma případů ohrožení života či zdraví 

dítěte, kdy je situaci zapotřebí řešit bezodkladně, ihned, prodlouženy, a to z objektivních 

důvodů. Jedním z takových objektivních důvodů je vyhlášení nouzového stavu, kdy se 

výkon sociálně-právní ochrany dětí po dobu trvání nouzového stavu omezuje na činnosti 

a úkony nezbytně nutné.  

Úkony a činnostmi nezbytně nutnými se rozumí takové činnosti, které vedou k ochraně 

života a zdraví ohrožených dětí, tedy se zejména jedná o: 

• zajištění nedokladné péče dítěti podle § 15 a § 37 zákona č. 359/1999 Sb.,  

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZSPO“),  

• zajištění působnosti v oblasti návrhových oprávnění k předběžné úpravě poměrů dítěte 

podle § 16 odst. 1 ZSPO,  

• zajištění působnosti v oblasti návrhových oprávnění k ochraně před domácím násilím 

podle § 16 odst. 2 ZSPO,  

• výkon neodkladných úkonů v zájmu dítěte a v jeho zastoupení při zajišťování veřejného 

opatrovnictví a poručenství podle § 17 ZSPO, 

• zajištění návštěv dítěte ve smyslu § 19 odst. 4, § 29 odst. 2 písm. a) a § 34 odst. 3 ZSPO; 

kontakt s dětmi lze za mimořádných okolností nahradit vzdálenými způsoby 

komunikace.  

• zajištění působnosti v oblasti trestního řízení ve věcech mládeže, jde-li  

o provádění úkonů neodkladných a neopakovatelných nebo jde-li o věci vazební, 

neurčí-li orgán činný v trestním řízení jinak. 

 

Zaměstnanci zařazení k výkonu práce v OSPOD rovněž omezí styk s dotčenými osobami pouze 

k zajištění výše vymezených úkonů a činností nezbytně nutných, přičemž je třeba dodržovat 

doporučená hygienická opatření.  


