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V Praze dne 17. 1. 2022 
 

Vážení, 

Profesní komora sociálně právní ochrany dětí (dále jen „PKSPOD“) se na Vás dovoluje obrátit 
v otázce právě pilotovaného projektu „Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob  
ke spravedlnosti“, který byl prezentován dne 8. listopadu 2021 v Justičním areálu v Praze 10.   

PKSPOD obdržela několik upozornění a podnětů z řad orgánů sociálně právní ochrany dětí (dále 
jen „OSPOD“), některých opatrovnických soudců, metodických orgánů OSPOD i odborné 
veřejnosti. Ve většině nechybělo upozornění především na skutečnost, že žádný přímý účastník 
tohoto projektu z řad OSPOD (nejčastějších účastníků soudních řízení v roli kolizních opatrovníků 
dětí) na konferenci svou zkušenost neprezentoval.  

PKSPOD oslovila své kolegy a kolegyně pilotovaných soudních obvodů (celkem 10 OSPOD)  
a položila všem stejné dotazy. Vyhodnocení odpovědí bylo pro profesní organizaci SPOD natolik 
překvapivé, že v rámci stejného cíle, který bezesporu všichni máme (ochrana dětí), považuje  
za podstatné Vás o nich informovat.  

Z odpovědí na stejné otázky se v naprosté většině OSPODy shodly v tom, že role „sociálního 
pracovníka soudu“ není srozumitelně vydefinována. Nezřídka dokonce svou roli nedokázal 
popsat ani sám sociální pracovník soudu. Pilotovanou pozici tak OSPODy, jako účastníci soudních 
řízení charakterizovaly jako zmatečnou a nepřehlednou.  

Bohužel pilotovaná pozice je OSPODy v naprosté většině vnímána spíše negativně, kdy mají pocit 
duplicity, a dokonce kontroly práce OSPOD. Ve většině odpovědí se vyskytuje poukazování na 
zasahování do činnosti OSPOD. Pokud měly OSPOD coby účastníci soudního řízení označit pozitiva 
zřizované pozice, pak tato směřovala výlučně k usnadnění práce soudce, žádná však pro dítě.   

V označení případných limitů pak převažovala zmatečnost a nepřehlednost nejen pro OSPODy, 
ale především pro další účastníky řízení. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Odbor rodinné politiky a ochrany práv 

dětí 

DS: sc9aavg  
Justiční akademie  

DS: gg5aa56 
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Nad rámec dotazů upozornily OSPODy na nebezpečí, že vložením dalšího článku mezi soudce  
a zvlášť zranitelného účastníka řízení – dítě, se naopak přístup ke spravedlnosti a například  
k nenahraditelnému případnému osobnímu setkání dítěte se samotným soudcem komplikuje. 

V rámci objektivity je třeba zmínit, že jeden z oslovených OSPOD spolupráci se soudem a soudním 
sociálním pracovníkem shledal ve všech bodech pozitivně, avšak i toto hodnocení upozorňovalo 
na skutečnost, že za kladným hodnocením stojí nejvíce dlouhodobé nadstandardní osobní vztahy 
mezi soudem a OSPOD, jinými slovy, že spolupráce stojí více na jednotlivcích než na systému jako 
takovém. 

Jeden soudní obvod (tedy i OSPOD) od projektu během pilotáže odstoupil.  

PKSPOD je si vědoma skutečnosti, že není v její gesci, ani v gesci OSPODů jakkoli hodnotit, či snad 
dokonce určovat fungování soudů.  Výše uvedené informace postupuje profesní organizace SPOD 
se vším respektem a úctou k práci soudců a věří, že budou chápany výlučně jen jako další úhel 
pohledu ze strany účastníků soudních řízení, kteří zastupují nejzranitelnější skupiny. 

PKSPOD postupuje MPSV výše uvedenou informace především proto, že zaznamenala 
v odpovědích rozhořčení OSPODů ze zasahování do jejich činnosti a opakované poukazování na 
skutečnost, že pilotovaná pozice na soudech obecně nenaplňuje podstatu činnosti profesionální 
sociální práce. Náplň práce a představa realizátorů o této pozici se podobá více jiným, neméně 
prospěšným profesím, například „asistentům soudce“. OSPODy si prostřednictvím vlastní 
profesní organizace dovolují požádat gestora sociální práce MPSV o odborné posouzení 
pilotované pozice, zda vůbec naplňuje (krom požadovaného vzdělání osob) profesní znaky 
skutečné sociální práce, včetně odborné kontroly a vzdělávání.   

Závěrem nám dovolte vyslovit naději, že výše zaslané informace budou chápany jako přínos pro 
aktivity hledání nejefektivnějšího přístupu soudů k nezletilým účastníkům soudního řízení. 
PKSPOD si váží každé podobné aktivity a vyměňování informací ve prospěch dětí shledává nikoli 
jako kritiku těch, kteří o něco dobrého usilují, ale naopak jako pomoc na cestě nalézání toho 
nejlepšího. 

S úctou a přáním všeho dobrého    

 

Zdenka Křížová 
 

Předsedkyně PKSPOD 


