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V Praze dne 17. 8. 2020 

Vážená paní ředitelko,  

s odkazem na dopis Policejního prezidia, který zasíláme na vědomí v příloze, si dovolujeme 
zdvořile požádat o sdělení, zda proběhlo jednání na dané téma (viz příloha) mezi ústředním 
orgánem státní správy (MPSV) a Policejním prezidiem v otázce problematiky identifikace 
pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí v komunikaci s orgánem Policie ČR. Stanovisko 
Policejního prezidia se odkazuje na jednání mezi zástupci MPSV v této věci. 
 
Dále rovněž s odkazem na přiložený dopis si dovolujeme požádat MPSV jako ústřední orgán 
státní správy v rámci výkonu SPOD, aby vypracovalo předlohu služebního průkazu pracovníka 
OSPOD tak, aby byla jejich podoba v ČR jednotná a splňovala z pohledu výkonu veřejné správy 
všechny požadavky. 

Současně se dovolujeme dotázat, zda (pokud by proběhlo nabízené osobní jednání mezi 
Policejním prezidiem a PKSPOD), zda by ze strany MPSV byla ochota k účasti na tomto jednání 
tak, jak Policejní prezidium ve svém dopise nabízí (z naší strany bude MPSV vítáno). 

V neposlední řadě si dovolujeme připomenout, že cca před rokem proběhlo jednání mezi 
PKSPOD a zástupci MPSV na téma ohrožených dětí (dne 18. 9. 2019). Na žádost zástupců MPSV 
zaslala PKSPOD na MPSV stručné body z jednání s tím, že ze strany MPSV bude na ně reagováno 
(viz příloha tohoto dopisu). Chápeme, že jako každý řeší i MPSV řadu složitých úkolů, nicméně 
ze strany PKSPOD byla podmínka zaslání dopisu s danými body jednání splněna, avšak do 
dnešního dne, tedy cca jednoho roku, nemáme žádnou reakci ze strany MPSV a Vašeho Odboru. 
Naopak shledáváme, že některé body z jednání, na kterých panovala shoda v řešení, se v praxi 
objevují i nadále. Děkuji předem za Vaši odpověď. 

 S přátelským pozdravem 
 
 

Mgr. Jana Dvořáková, v. r. 

Předsedkyně Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí, z.s. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

K rukám ředitelky odboru rodinné politiky  

a ochrany práv dětí 

Mgr. Martiny Štěpánkové Štýbrové 

datovou schránkou: sc9aavg 
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Přílohy:   

 Sdělení Policejního prezidia ze dne 30. července 2020 

 Dopis PKSPOD vztahující se k problematice ohrožených dětí ze dne 18. 9. 2019 
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