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Problematika identifikace pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí  -  s d ě l e n í 
 
 
Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia České republiky (dále jen „úřad“), 
jako gestorovi problematiky trestního řízení v rámci Policie České republiky, byl přidělen k vyřízení 

váš dopis ze dne 8. 6. 2020, adresovaný policejnímu prezidentovi, týkající se problematiky 
identifikace zaměstnanců Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen ,,OSPOD,,) v rámci plnění 

úkonů Police České republiky. Následně bylo zjištěno, že shodný dopis byl zaslán i na krajská 

ředitelství Policie České republiky. 

K vašemu požadavku týkajícího se prokazování totožnosti pracovníků OSPOD uvádíme, že v rámci 

provádění úkonů Policií České republiky, tito pracovníci nejsou nijak zbaveni povinnosti prokázat svou 

totožnost dle ustanovení § 63 zákona č. 273/200 Sb., o Policii České republiky, pokud jsou k tomuto 
vyzváni, další povinnosti prokázání totožnosti plynou z ustanovení § 55 trestního řádu. 

V praxi je pak možno hovořit zejména o dvou situacích, které mohou nastat: 

1)  Pracovník OSPOD bude při úkonu prováděném policejním orgánem vykonávat činnosti 

vycházející z jeho funkce, je tedy v pozici úřední osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, či jiných právních norem, např. přítomnost při úkonech trestního řízení 

prováděné s osobami mladšími 18-ti let dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže, 

 V této situaci bude postačující, aby pracovník OSPOD prokázal svoji příslušnost svým 

služebním průkazem, z kterého bude nejméně zřejmé jeho jméno, příjmení a příslušnost 

ke konkrétnímu OSPOD. 

 Bohužel však v současné době neexistuje jednotná úprava vzhledu a obsahu služebních 

průkazů pracovníků OSPOD, jejich vydávání jednotlivými krajskými úřady je rozdílné (více 

k problematice dále v textu). 
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2) Pracovník OSPOD bude v postavení osoby podávající vysvětlení, ať už dle zákona č. 273/2008 

Sb., o Policii České republiky nebo trestního řádu, anebo bude v postavení svědka dle trestního 

řádu. 

 V tomto případě je jeho povinností vždy řádně prokázat svou totožnost. 

 V rámci provádění uvedených úkonů, je každá osoba vždy vyzvána k vyjádření, zda žádá 

o postup dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c). 

 Postup dle uvedené ustanovení pak umožňuje, že podstatné údaje jsou v úředním záznamu nebo 

protokolu skryty, nemůže se s nimi nikdo seznamovat a jsou k dispozici pouze orgánům činným 

v trestním řízení. Tento postup je v rámci police také nastaven technicky a to již dlouhodobě od 

novely uvedeného ustanovení. Vámi navrhovaný postup v těchto případech dle ustanovení § 55 

odst. 2 trestního řádu – utajený svědek, není až na zcela výjimečné situace, které mohou nastat 

namístě. 

 
Vámi zaslaný dopis byl také v rámci pravidelné komunikace pracovníků úřadu komunikován 

s pracovníky Odboru  rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věci (dále 

jen MPSV). Bylo zjištěno, že uvedená problematika byla již v minulosti  řešena úpravou legislativy v 

součinnosti s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti, také zákon  č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, v tomto smyslu obsahuje několik ustanovení, přičemž 

MPSV považuje za potřebné v právních předpisech upravujících sociálně právní  ochranu dětí 

jednoznačně vymezit a sjednotit úpravu služebního průkazu zaměstnanců OSPOD tak,  aby tento 
byl nejen pro orgány činné v trestním řízení dostačujícím dokladem, přičemž snahou MPSV bude 

začlenit tuto úpravu do aktuálně projednávaného návrhu novely zákona  o sociálně-právní ochraně 

dětí. MPSV  dále uvedlo, že dle jejich stanoviska, již platná  úprava zejména  zákona o Policii  ČR a 

trestního řádu skýtá dostatečné záruky pro ochranu soukromí  a osobních údajů  zaměstnanců 

OSPOD, tak jak je uvedeno níže. Této problematice je také věnována pozornost v rámci 

pravidelného vzdělávání specialistů, pracujících s dětmi. 

Pro navázání další komunikace a bližší vysvětlení některých skutečností, navrhujeme společné 

jednání i se zástupci MPSV. 

Uvedené sdělení bude také zasláno na jednotlivá krajská ředitelství policie a další složky v rámci 

Policie České republiky.   
 
 
Vyřizuje: 

pplk. Mgr. Martina Petrovičová 
tel.:    974 813 835 
mob.: 739 608 483 
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