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                                                                                 Č. j.: MPSV-2022/33172-234/1

Vážená paní předsedkyně,  

reagujeme na Vaše podání, kterým jste se jménem Profesní komory sociálně-právní
ochrany dětí, z.s., obrátila na Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“)
ve věci odborné způsobilosti pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále
jen „OSPOD“) a jejího dokládání,  resp. vazby na úhradu nákladů prostřednictvím
transferu na výkon sociálně-právní ochrany dětí.

V první  řadě  Vám  děkujeme  za  Vaše  otevřené  sdělení  a  také  podrobný  popis
aktuální situace v praxi. Můžeme doplnit, že jsme si uvedených skutečností, jako je
zejména vysoká náročnost  činností  v oblasti  sociálně-právní ochrany dětí,  rozdíly
v platovém ohodnocení oproti pracovníkům v sociálních službách a z toho plynoucí
fluktuaci pracovníků a nízké motivaci k nástupu na OSPOD vědomi. Ujišťujeme Vás,
že  cílem  zpřesnění  požadavků  na  úhradu  osobních  nákladů  na  výkon  SPOD
rozhodně  nebylo  tuto  složitou  situaci  dále  komplikovat  a  přispívat  k destabilizaci
systému. Jedná se pouze o podmínky úhrady nákladů na výkon SPOD ze státního
rozpočtu, které musí být zásadně vynakládány v souladu se zákonem.

Jak víte,  povinnost prokázat odbornou způsobilost je dána zákonem č. 359/1999
Sb.,  o  sociálně-právní  ochraně  dětí,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen
„ZSPOD“) od roku 2013, povinnost přihlásit nového pracovníka ke zkoušce ZOZ je
nadto  upřesněna  prováděcí  vyhláškou.  Požadavek  absolvování  zkoušky  ZOZ
vyplývá z premisy náročnosti a komplexnosti agendy sociálně-právní ochrany dětí,
jejíž  jednotlivé  složky  lze  navíc  obtížně  pokrýt  aktuálními  studijními  programy.
Požadavek na zkoušku ZOZ tedy sleduje výhradně cíl zajistit novým pracovníkům
OSPOD takovou znalostní vybavenost, aby byl usnadněn jejich vstup do profesní
oblasti  a  bylo  možné  dále  rozvíjet  kompetence  prostřednictvím  praktických
zkušeností  a  navazujícího  vzdělávání.  Tím  jsou  sníženy  též  nároky  kladené  na
nadřízené pracovníky, mentory a vedení jednotlivých úřadů. 

Jak bylo zjištěno, navzdory dlouhodobému stanovisku MPSV, potvrzenému mimo
jiné i  společným stanoviskem MPSV a Ministerstva vnitra  (dále jen „MV“)  z roku
2019, jsou i nadále podávány žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání pro oblast
SPOD podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků.
Uznání ze strany MV je dostačující pro účely tohoto zákona, nicméně nikoliv pro
účely zákona o SPOD. Případný nesoulad kvalifikačního požadavku a zákona, resp.
prováděcí vyhlášky, tak může být konstatován v rámci kontrol na úseku standardů
kvality SPOD, ale má též vliv na soulad zákonných požadavků dle zákona o SPOD
s účelem využití státních prostředků na výkon SPOD. Transfer na výkon SPOD je
jako  specifický  vázán  věcně  zákonem  o  SPOD,  nikoliv  zákonem  o  úřednících
územně  samosprávných  celků.  Z tohoto  pohledu  je  návrh  upřesnění  metodiky
transferu na výkon SPOD podle našeho názoru legitimní.
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MPSV si je zároveň vědomo toho, že kvalifikační nároky na pracovníky OSPOD jsou
vysoké a že osvědčení odborné způsobilosti  zkouškou ZOZ klade na pracovníky
určité  nároky.  Pro  doplnění  zkoušky  ZOZ  je  proto  zpravidla  ponechána
dostatečná  časová  lhůta  (až  18  měsíců).  Vzhledem  k počtu  pracovníků,  kteří
aktuálně nemají doloženou odbornou způsobilost prostřednictvím zkoušky ZOZ, bylo
metodikou  k transferu  na  výkon  SPOD  umožněno  dodatečné  přihlášení  ke
zkoušce ZOZ i pracovníkům, kteří vykonávají SPOD déle, než 6 měsíců. Pro
rok  2022  bylo  navíc  vzhledem  k nárokům  spojených  s migrační  krizí
přistoupeno k podmínkám úhrady osobních nákladů na výkon SPOD obdobně
roku 2021.

Vážená paní předsedkyně, věříme, že se ve vzájemné spolupráci podaří nastavit
naplnění podmínek kvalifikace SPOD na uspokojivé úrovni.

S pozdravem

Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí, z.s.
Vážená paní
Zdenka Křížová
Předsedkyně
K Ovčínu 1493/1
180 00 Praha 8
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