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Milé kolegyně a milí kolegové, 

v nedávné době jsme Vás informovali o tom, že PKSPOD, Vaše jediná profesní organizace, si 
vytyčila 3 základní pilíře svého působení, které vycházejí z filozofie, že je podstatné požadovat 
v naší profesi a pro nás především:  

 

 

 

 

 

PKSPOD na těchto úkolech usilovně pracuje, a právě v této souvislosti si Vás dovolujeme, 
tentokráte trochu naléhavěji požádat o to, abyste prosím věnovali pozornost následujícímu 
textu. 

                                                  Co se nám již podařilo?  

 

 

Odbornost 

PKSPOD a MPSV se dohodly na tom, že PKSPOD bude napříště odborným garantem 
vzdělávání pro pracovníky OSPOD. Ve spolupráci s pracovníky MPSV vytvořila PKSPOD 
jednoduchý formulář, který se zaměřuje především na to, jak se ti, kteří školí pro OSPOD, 
orientují v problematice SPOD. Od Vás bude PKSPOD získávat prostřednictvím lektorů 
informace o tom, jak hodnotíte školení z pohledu odborníků na SPOD. Kvalita vzdělávání 
pracovníků OSPOD je pro nás i pro MPSV prioritou. Na základě získaných dat bude PKSPOD 
podávat MPSV zpětnou vazbu v podobě garance kvality těm lektorům, které Vy sami vyberete 
jako přínosné pro OSPOD. Možná už jste se v rámci aktuální pilotáže setkali na školeních  
s žádostí lektora o vyplnění dotazníku PKSPOD. Jsou to naše dotazníky, které jsou dle našeho 
názoru pro OSPOD daleko důležitější než doposud běžně poskytovaná zpětná vazba o celkové 
spokojenosti. Bylo dojednáno, že MPSV samo vyzve školící organizace a lektory k tomu, aby 
dotazníky PKSPOD upřednostňovali. To však nebrání tomu, abyste se i Vy sami po našem 
dotazníku odbornosti na školení pídili.  

ODBORNOST ODMĚNU BEZPEČNOST 
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PKSPOD má ambici, že právě díky sběru dat dokáže v budoucnu vydefinovat ta školení, která 
se ukazují jako přínosná pro specifické skupiny pracovníků OSPOD (př. začínající pracovníky, 
zkušenější kolegy/ně apod.) 

Abychom nám zajistili co možná nejvyšší úroveň vzdělávání, někteří členové PKSPOD již také 
úspěšně absolvovali výběrové řízení a stali se členy akreditační komise MPSV. 

PKSPOD si klade do budoucna za cíl sama postupně sestavit přímo z nás, členů PKSPOD, 
vlastní lektorský tým a vytvořit tematické balíčky školení zákonného rozsahu (6 dnů/rok) pro 
různé specifické skupiny na OSPOD (př. sada 6ti školení pro začínající pracovníky, pro vedoucí 
pracovníky OSPOD...). PKSPOD usiluje o to, aby vzdělávání pracovníků OSPOD školili skuteční 
odborníci, kteří SPOD rozumí, a zároveň mohou jinak odborně pokročilé pracovníky OSPOD 
obohatit. 

 

 Odměna   

 
 

PKSPOD aktivně usilovala o to, aby pracovníci OSPOD byli zařazeni do 11té platové třídy. 
Nezřídka intervenovala svými přípisy i na jednotlivých úřadech, díky čemuž je dnes zařazení 
pracovníků OSPOD do 11té platové třídy běžnou záležitostí.  

PKSPOD urgovala MPSV a ministryni v souvislosti s Covid odměnami pro pracovníky OSPOD, 
kdy se na nás bohužel opakovaně zapomínalo. Pokud jste obdrželi Covid odměny, pak vězte, že 
se tak stalo i díky aktivním intervencím PKSPOD. 

PKSPOD aktuálně a již opakovaně upozorňuje MPSV na skutečnost, že základní tabulkový plat 
pracovníka OSPOD je nižší než stejného pracovníka v sociálních službách. PKSPOD obdržela  
z MPSV příslib, že tato finanční disproporce bude zařazena i do jejich vyjednávání. Věříme, že 

 dočkáme na OSPOD stejného ohodnocení, jako naši kolegové a kolegyně ve službách, když se
oproti jiným mají pracovníci OSPOD nejvyšší nároky na kvalifikaci a vzdělání a zároveň pracují  
s klienty nejen nemotivovanými a nedobrovolnými, ale mnohdy i s klienty v odporu. Tíha 
veškeré odpovědnosti za případ pak leží jedině na klíčovém pracovníkovi OSPOD.  
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 Bezpečnost 

 

 

PKSPOD byla první, kdo poukázal na problémy, které vznikají díky nejednotnému vzhledu 
služebních průkazů pracovníků OSPOD (například v souvislosti s legitimováním pracovníků při 
výkonu práce na PČR) a vyzval MPSV, aby průkazy sjednotilo. Aktuálně je vzhled našich průkazů 
daný zákonem, a následně jeho podobu bude stanovovat novelizovaná Vyhláška č. 473/2012 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů. 

PKSPOD je si též velmi dobře vědoma skutečnosti, že pracovníci/ce OSPOD jsou vystavováni 
řadě vyhrocených situací a je na ně vytvářen tlak ze všech možných směrů. Práce ve prospěch 
dětí je velmi citlivou záležitostí a její prezentování na veřejnosti různými zájmovými skupinami, 
mnohdy rádoby odborníky, ale i medii či jinými subjekty, vzbuzuje vždy zvýšené emoční 
prožívání, kdy za univerzálního viníka všeho bylo doposud nejjednodušší označit právě 
pracovníka OSPOD. Ze skutečných případů víme bezpečně bohužel to, že když se něco stane, 
pracovník OSPOD zůstane dříve nebo později sám. Není nikdo, kdo by se ho zastal, kdo by za něj 
bojoval. Právní zastoupení v takových situacích se pohybuje v sazbě cca 50 – 100 000,- korun. 
Proto se PKSPOD snažila hledat různé možnosti toho, jak nás lépe ochránit. Máme velikou 
radost z toho, že Vám můžeme nabídnout alespoň částečné řešení, stejné, jaké mají naše 
spřátelené profesní organizace, např. zdravotních sester, policistů, či pracovníků ve školství.  

 PKSPOD se podařilo předjednat pro nás všechny PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ OSPOD. 

Každý člen PKSPOD tak bude moci napříště využívat neomezeně právní podporu pro svoji 
potřebu.  

Každý člen PKSPOD bude mít 24 hodin denně, 365 dní v roce, k dispozici osobní profesní 
právní poradenství, případně i právní zastoupení.  

Pro lepší orientaci Vám přikládáme leták pojišťovny D.A.S., se kterou PKSPOD dojednala 
velmi lukrativní podmínky, a tím i pojištění právní podpory pro všechny své členy.   
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POZOR! 

Proto, abychom mohli využívat zvýhodněné kolektivní pojištění, je potřeba, aby byli pojištěni 
. Z tohoto důvodu musel výbor PKSPOD změnit podmínky členství všichni členové bez rozdílu

v PKSPOD, a to následovně: 

• Čestní členové, budou-li chtít i nadále být členy PKSPOD, budou muset uhradit členský 
příspěvek a k tomu získají samozřejmě i zmiňované pojištění neomezené právní podpory 
po zaplacení členského příspěvku 1000,-Kč za kalendářní rok.  

• Je nutné upravit poplatek za členství na částku 1 000,- Kč /rok. Uhrazením členského 
příspěvku získá každý člen (čestný i řádný) informace pro využívání neomezené osobní 
profesní právní podpory. PKSPOD zašle pojišťovně seznam členů PKSPOD, a následně již 
můžete “svého” právníka využívat dle potřeby, bez nutnosti kontaktovat PKSPOD a bez 
jakéhokoli omezení. Uhrazením ročního příspěvku získáte členstvím v PKSPOD od ledna 
2022 neomezenou právní ochranu ohledně nesprávného úředního postupu, ohledně 
Vašeho vztahu se zaměstnavatelem i ohledně možných útoků na Vaši osobu ze strany 
klientů a veřejnosti, právní pomoc, když na Vás bude podáno trestní oznámení apod. 
(více viz přiložený leták, či smlouva o dojednání pojištění). 

• PKSPOD vyjednala exkluzivitu i v tom, že bude-li se jednat o náročné právní jednání, kde 
bude zapotřebí znalost opatrovnického řízení či dobrá orientace v zákonech týkajících se 
SPOD, bude pojišťovnou vybrán advokát této specializace, či si přímo PKSPOD může 
určit, kterého odborníka z řad advokátů pro svého člena požaduje (stejnou exkluzivitu 
mají třeba policisté).  

• PKSPOD dojednala lukrativní cenu 650,- Kč na pojištěnce/rok. Pojištění takového 
rozsahu nelze sjednat individuálně, protože důležitý je počet pojištěnců + členský 
příspěvek. PKSPOD počítá s tím, že první splátku za pojištěnce uhradí v lednu 2022. Do 
té doby bude přijímat přihlášky s úhradou členských příspěvků (od těch, kdo již členy 
jsou jen úhradu členského příspěvku). 

• Zájem o pojištění a členství pro rok 2022 lze uplatnit do konce listopadu 2021. V 
prosinci PKSPOD nahlásí pojišťovně pojištěnce pro rok 2022.  

Může se stát, že nás bude málo, může se stát, že si stále někdo myslí, že nepotřebuje profesní 
institut, který hájí jeho zájmy, že nepotřebuje právní ochranu, protože jemu se nemůže nic stát, 
potom nemá smysl využívat tyto benefity.  
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Několik slov na závěr ... 

Zakladatelé PKSPOD postavili profesní organizaci, která je respektovaným partnerem pro 
ústřední orgán SPOD -   MPSV.  

Nebyla to lehká práce, ale dosáhli jsme mnohého, zdaleka však ne ještě všeho, co jsme si, plní 
elánu, na počátku představovali.  

Ne každému z Vás jsme mohli splnit jeho představu , věříme však, že většina z Vás dokáže naši 
práci ohodnotit objektivně, a že víte stejně jako my, že budování profesního institutu je 
dlouhodobý proces.  

Podmínku, kterou nám pojišťovna dala, sami vnímáme jako velkou výzvu pro nás všechny . 
PKSPOD dává záruky svým členům, chce je zastupovat a chránit, vytvářet bezpečné prostředí 
pro jejich působení v agendě SPOD. Chce shromáždit všechny pracovníky SPOD pod svá křídla. 
Proto – pojďme do toho společně, pojďme se vzájemně podpořit a ochraňujme jeden druhého! 

 

 

 

 

 

 

NEJPOZDĚJI DO 30.11.2021 SE ROZHODNI VE PROSPĚCH SVŮJ I OSTATNÍCH. 

DĚKUJEME. 

 

Za celý Výbor PKSPOD 

Mgr. Jana Dvořáková – předsedkyně  

 

 

 

 


