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Dopis k 1. výročí existence Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v květnu letošního roku oslavíme první rok fungování naší profesní organizace – Profesní 
komory sociálně právní ochrany dětí (dále jen „PKSPOD“). Z pěti zákládajících pražských členů 
se do roka vytvořila cca 250tičlenná základna, tvořena řádnými a čestnými členy z celé ČR. Naši 
organizaci tvoří především zástupci z řad pracovníků OSPOD, ale též z řad pracovníků působících 
v SPOD na krajských úrovních, pracovníků působících na pozici SPOD při ÚMPOD, zástupci VOP  
i představitelé některých významných neziskových organizací.  
 

PKSPOD aktivně reaguje a zapojuje se do debat na téma výkonu SPOD v ČR. Vydává 
odborná stanoviska například k diskutované a aktuálně již neplatné příručce ohledně výkonu 
kurately. Aktuálně se PKSPOD významně angažuje v oblasti výkonu kolizního opatrovnictví, kde 
usiluje o to, aby nedošlo k neuváženým legislativním změnám, ale aby pozornost a energie byla 
věnována stávajícím stěžejním subjektům v této oblasti, tedy opatrovnickým soudcům  
a pracovníkům OSPOD. V této věci PKSPOD rovněž vydala i veřejné stanovisko. PKSPOD vyzvala 
MPSV aby změnilo formu úhrady výkonu SPOD, aby aktivně podpořilo realizaci vlastních pokynů 
v praxi, například ohledně platového zařazení pracovníků OSPOD. PKSPOD podporuje moderní  
a efektivní přístupy ve výkonu SPOD ve všech jeho oblastech a usiluje o zachování veškeré 
agendy SPOD ve stávajícím rozsahu. Hledáme ta nejlepší řešení a příklady dobré praxe a to 
především díky našim členům z celé ČR. V menším složení potom i díky odborným sekcím, kde 
poctivě pro nás všechny pracují ti nejaktivnější.   

 
V roce 2018 jsme uspořádali členskou schůzi a přijali pozvání ke spolupráci s MPSV, MS, 

Společností sociálních pracovníků, Poslaneckou sněmovnou - Výborem pro sociální politiku, 
Asociací náhradní výchovy, v letošním roce jsme se účastnili představení projektu výkonu 
kolizního opatrovnictví jako samostatné profese, účastnili jsme se mezinárodní vědecké 
konference pořádané právnickou fakultou Univerzity  Palackého v Olomouci s tématem 
„Efektivní nástroje řešení rodičovských konfliktů“ a v dubnu letošního roku se budeme účastnit 
na základě doporučení VOP i celostátní konference „Rozpravy o institucionální a školní výchově 
2019“ s podnázvem “Pojďme se dohodnout“. PKSPOD podala žádost na MPSV aby se stala 
legislativním připomínkovým místem, usiluje o to, aby pracovníkům OSPOD byly do odborných 
vzdělávání započítávány i účasti na odborných konferencích a kurzech. Již tradičně si 
vyměňujeme své názory se Spolkem opatrovnických soudců a nově budeme jednat o spolupráci 
s Unií rodinných advokátů. 
  

Sami posuďte, zda je toho hodně, či málo z toho, co mohlo udělat nad rámec svých 
pracovních povinností a naprosto zdarma pár Vašich kolegů, nadšených „Ospoďáků - 
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Srdcařů“.  Je ještě celá řada toho, co bychom si přáli a přáli bychom sobě i Vám, abychom byli 
úspěšní. 

 
Již rok se na nás opravdu hojně obracíte s Vašimi bolestmi a problémy, jsme adresáty 

bezpočtu vyjádření podpor a motivací pro naši činnost (děkujeme za ně). Musíme však také 
přiznat, že jakkoli si velmi vážíme každého člena, na konci roku 2018 jsme přesto pozastavili 
přijímání čestných členů. Důvod je jediný. Počet čestných členů by překročil počet jedné třetiny 
členů v PKSPOD celkově. Výbor PKSPOD chce dostát toho, proč organizaci zakládal.  
Je přednostně určena Vám/nám, obyčejným pracovníkům OSPOD. Na členské schůzi v listopadu 
2018 byly vysloveny mimo jiné i kritické názory, že výbor měl předjednat členství v PKSPOD  
u dalších subjektů a významných osobností souvisejících s profesí SPOD ještě před založením, 
anebo že by PKSPOD měla expandovat do zahraničí. 

Výbor všechny připomínky a náměty svých členů vítá a považuje je za hybatele k co 
nejlepším výkonům. Poctivě se připomínkami zabýval a rozhodl, že nezvolí pro PKSPOD zdánlivě 
jednodušší cestu, a naopak zpomalil přijímání čestných členů a chce i nadále sloužit přednostně 
pracovníkům OSPOD v základní linii. Výbor necítí aktuálně ani potřebu oslovovat obdobné 
organizace v zahraničí, jakkoli v budoucnu takovou snahu zcela nevylučuje. 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

omlouváme se za nevyžádaný a dlouhý, rekapitulační email.  Chtěli jsme ale Vám, kteří jste našli 
odvahu a rozhodli jste se podpořit Vaši vlastní profesi členstvím v PKSPOD, upřímně a ze srdce 
poděkovat. Vás, kteří nás podporujete, oslovujete nás se žádostmi o Vaši podporu, anebo 
s námi jen tiše sympatizujete, si dovolujeme tímto znovu oslovit a pozvat do naší profesní 
organizace. Snad jsme Vám za uplynulý rok mohli dokázat, že nejsme kariéristé, nejsme 
pragocentristé, ani populisté. Chceme jen zvednout prestiž naší/Vaší každodenní práce, chceme 
nastavovat pravidla naší profese tak, aby byla přehledná jak pro pracovníky OSPOD, tak pro 
veřejnost. Podporujeme lehké, moderní OSPODY, které budou využívat moderní metody práce 
a budou požívat přiměřené vážnosti a respektu. Tvoříte stejně jako my každý pracovní den jen 
vlastními nápady a návody? Pojďte se s námi dělit o ty nejlepší a pojďme si výkon SPOD v ČR 
sjednotit sami.   Stačí k tomu jediné: Nespoléhejte na ostatní, odhoďte malolidské předsudky  
a učiňte vlastní krok. Dejte nám najevo, že o vlastní profesní organizaci stojíte, že naše úsilí 
není zbytečné a rozšiřte naše řady. 

 

 

Mgr. Jana Dvořáková, v. r. 

Předsedkyně Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí, z.s. 


