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V Praze dne 26. 4. 2021 

Vážená paní ředitelko,  

obracíme se na Vás za Profesní komoru sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „PKSPOD“) ve věci 

narovnání platového ohodnocení pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí na 

obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (dále jen „OÚ ORP). V této souvislosti chceme 

zpětně poděkovat za aktivity Ministerstva práce a sociálních věcí, které pomohlo prosadit 

navýšení platových tříd zaměstnanců OSPOD z 10. do 11. platové třídy v rámci základní úrovně 

zaměstnance OSPOD.  

I přes veškeré úspěchy dochází v současnosti k pokračování nevyváženého odměňování 

pracovníků OSPOD ve vztahu k dalším sociálním pracovníkům, kteří pracují v rámci sociálních 

služeb, či sociální práce na obcích. Zvýšení platových tarifů od 1. ledna roku 2021 došlo  

u vybraných skupin zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. Zvýšení 

platů se týká lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků včetně lékařů orgánu ochrany 

veřejného zdraví, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, jedná so o zvýšení o 

10%. Základní platová tabulka č. 1 bude v roce 2021 beze změny. Tato změna se však netýkala 

pracovníků OSPOD.  

Příklad např.:  pracovník OSPOD, který nastoupí v 11. platové třídě (22 980,-Kč) má v 8 stupni 

29 340,-Kč, ale sociální pracovník (mimo OSPOD) v 11. platové třídě nastoupí s výrazně vyšším 

ohodnocením 28 920,-Kč, má v 8 platovém stupni 37 010,-Kč. Níže uvádíme tabulky, které tento 

nepoměr mezi ohodnocením pracovníků OSPOD a dalšími sociálními pracovníky znázorňují.  

 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

K rukám ředitelky odboru rodinné politiky  

a ochrany práv dětí 

Mgr. Martiny Štěpánkové Štýbrové 

Mgr. Jiřiny Kunáškové 

datovou schránkou: sc9aavg 
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Jako PKSPOD jsme si však vědomi, že agenda sociálního pracovníka OSPOD zahrnuje širokou škálu 

úkonů v rámci správního řízení, jednání skoro se všemi cílovými skupinami v rámci širšího 

rodinného systému, držení pohotovostního režimu, vedení vyhodnocování situace dítěte a jeho 

rodiny, kdy řada vyhodnocování probíhá v rámci přímé krizové intervence a pracovník OSPOD 

musí ve prospěch  dítěte  činit okamžitá opatření, včetně individuálního plánování, dále vykonává 

sociální práci převážně  s nemotivovanými klienty, podílí se podstatně na výkonu kolizního 

opatrovnictví apod., to vše si zaslouží minimálně stejné platové ohodnocení, ne-li vyšší, než mají 

ostatní sociální pracovníci ve veřejných službách a na obcích. Na základě výše uvedených 

skutečností bychom Vás rádi požádali o to, zda by mohla být ze strany MPSV prosazena změna v 

platovém ohodnocení zaměstnanců OSPOD tak, aby nedocházelo k výše popsané nerovnováze.  

 

V případě dalších dotazů jsme připraveni být součinní v rámci naší nastavené spolupráce, kterou 

vnímáme jako velmi přínosnou a významnou.  

 

S přátelským pozdravem 

 

Mgr. Jana Dvořáková, v. r. 

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