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Milé kolegyně a kolegové,  

omlouváme se v úvodu za další z nevyžádaných emailů, ale nedá nám to...      . Ať jste členové PKSPOD, 

anebo ne, patříme společně všichni pod jednu profesní střechu a pro kvalitu naší práce jsou důležité 

názory a postřehy Vás/nás všech.  

Výbor PKSPOD již před letošními prázdninami signalizoval, že zatímco dosud se profesní organizace snažila 

poctivě připomínkovat a vyjadřovat se k nejrůznějším zákonným změnám a metodickým pokynům, které 

jsme společně považovali pro výkon SPOD spíše za destruující než prospěšné, chce se v nejbližších měsících 

věnovat konkrétním aktuálním problémům v terénu SPOD, které nás trápí napříč ČR (prvním počinem  

v tomto smyslu bylo zajištění celorepublikového stanoviska k legitimování pracovníků OSPOD na PČR  

a zaslání žádosti na MPSV o vypracování vzoru jednotné služební legitimace). 

Je nutno si přiznat, že všichni máme stejně dlouhý den a nelze stihnout všechno (pokud chceme odvádět 

kvalitní práci). Neznamená to, že by PKSPOD rezignovala na vlastní odborná vyjádření  

k aktuálním otázkám v profesní oblasti SPOD. Naopak, bude se i nadále za Vás/nás vyjadřovat a vydávat 

stanoviska. Je však zřejmé, že pro účinné připomínkování zákonů, vyjednávání a nastavování potřebných 

metodických materiálů máme své orgány a je třeba, aby byly aktivní především ony, které jsou za tím 

účelem zřízené a jsou k tomu povolané. Těmi jsou krajské úřady a MPSV.  Nemůže/neměl by být nikdo  

v této oblasti úspěšnější. Je důležité, abychom se s našimi potřebami, které PKSPOD může zobecňovat  

a zastřešovat (abyste se nemuseli obávat, jak nám opakovaně píšete), obraceli právě na ně.  Vždyť OSPOD 

nejsou určené ze strany nadřízených orgánů jen ke kontrolám, ale i k tomu, abychom ze základní čáry 

posouvali k řešení problémy, které brání bezvadnému a efektivnímu výkonu SPOD  

v ČR. I my tak můžeme mít zpětnou vazbu o činnosti dalších článků SPOD.  

Pro Vaši informaci vybíráme útržkovitě jen některé podstatnější chystané změny, se kterými PKSPOD 

opakovaně projevovala v poslední době nesouhlas. Víte například, že: 

• by díky navrhovaným změnám měl OSPOD u každého dítěte umístěného do ZDVOP na žádost rodiče,  

či dítěte zahajovat správní řízení a vyhodnocovat situaci dítě a rozhodnout do 8 dnů?   

• by z tohoto správního řízení o umístění dítěte do ZDVOP byl vyloučen jako účastník řízení zákonný 

zástupce dítěte v případě žádosti dítěte a byla by tak ze strany správního orgánu omezena jeho rodičovská 

odpovědnost?  

• by měl OSPOD vyměřovat ošetřovné? 

• MŠMT navrhuje uložení povinnosti OSPOD informovat na žádost školu o dětech vedených v evidenci 

OSPOD a o jejich míře ohrožení ve smyslu § 6 ZSPOD? 

• MZdr navrhuje, že do zdravotnického zařízení nelze děti svěřit rozhodnutím soudu ze zdravotních 

důvodů a že tudíž jde o významné ohrožení dětí dlouhodobě (chronicky) zdravotně znevýhodněných?  

mailto:pkspod@seznam.cz
http://www.pkspod.cz/


 

 
Kontaktní informace: Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí, z. s., se sídlem: K Ovčínu 
1493/1, Kobylisy, 180 00 Praha 8, email: pkspod@seznam.cz, datová schránka: het9edz, webové 
stránky: http://www.pkspod.cz, bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 115–
7362930207/0100, IČ: 06962114, spisová značka: L 70111 vedená u Městského soudu v Praze 
v oddílu L, vložce č. 70111. 

Je toho ještě daleko více co nás může v budoucnu potkat a co dle PKSPOD odporuje dosavadním jistotám 

v zajišťování základních potřeb pro ohrožené děti státem a právům ochrany rodiny především v oblasti 

rozhodování rodičů o svých dětech, která může měnit a rušit jedině soud, či právu na ochranu soukromí, 

zajištěným dosud mimo jiné i zákonem danou mlčenlivostí pracovníků OSPOD. Nesouhlasíme  

s prolamováním mlčenlivosti v nejintimnějších oblastech rodiny pod populistickým závojem sdílení 

informací za každou cenu. Odmítáme stigmatizaci dětí ve školských zařízeních  

a probírání jejich intimností z rodinného prostředí ve sborovnách škol. Věříme těm, kteří jsou v této oblasti 

profesionály a hlavními vyjednavači, krajům a MPSV, že se jim podaří jednotným postupem podobným 

změnám zabránit. Je legitimní, abychom takové požadavky k těmto orgánům vznášeli.   

Na nás OSPODech zase je, aby náš výkon byl co nejprofesionálnější. Proto otevíráme naše OSPODská 

témata a zveme Vás, bez rozdílu členství do diskusí. Všechny názory a zkušenosti z OSPOD jsou pro náš 

sběr informací důležité. Na Vaši žádost otevíráme 1. téma: 

KOLIZNÍ OPATROVNICTVÍ 

Víte jistě, že existují již velmi účinné snahy odklonit kolizní opatrovnictví z OSPODů. Není cílem otevřené 

diskuse PKSPOD hodnotit, zda je to dobře, či nikoli. Je zřejmé, že pokud je již o odklonu kolizního 

opatrovnictví někde mimo nás rozhodnuto, nám na OSPODech se pracovně značně uleví. Možná i proto 

je tak chabá snaha našich řídících institucí o sjednocení praxe v této oblasti.  Možná už je zřejmé, že 

posilovat OSPODy v této oblasti je nežádoucí. Přesto ale ještě kolizními opatrovníky „zpravidla“ jsme  

a chceme i v této oblasti odvádět co nejkvalitnější výkony. Proto Vás zveme co nejzdvořileji pojďte  

s námi napříč ČR diskutovat nad následujícími tématy:  

• Specialisté pro výkon kolizního opatrovnictví na OSPOD.     

• Nahlížení do spisové dokumentace OSPOD v době výkonu KO. 

• Zastupování mezi OSPODy v případě výkonu KO.  

• Kontakty OSPOD s dětmi při výkonu KO, participace dítěte na soudním řízení.  

• Dostačují podle Vás OSPODy k výkonu KO a zvládáte svoji roli Vy? 

• Existence opravdu adresného a přínosného vzdělávání v oblasti KO a jasné metodické podpory.  

• Jak postupujete v případě ustanovení KO v trestním řízení?  

• Cokoli dalšího, co vnímáte ze své pozice v oblasti KO za důležité. 

 

Děkujeme, že si najdete (jako již tolikrát) pro naši profesi ještě trochu času navíc a sdělíte nám na adresu 

pkspod@seznam.cz své názory – klidně jen kuse i dlouze, anonymně i adresně. 
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Vámi zaslané podněty pečlivě vyhodnotíme, zpracujeme a konečný výstup poté postoupíme příslušným 

aktérům v oblasti SPOD s žádostí o vydání stanoviska k dané problematice (kraje, MPSV …).  

 

PŘEJEME VÁM HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ A DRŽTE SE! 

Vaše Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí 

www.pkspod.cz 
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