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Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku,  

dovolujeme si Vás oslovit informačním dopisem a již v úvodu se omluvit za nevyžádanou poštu  

a poděkovat za čas, který budete věnovat následujícímu textu.  

Dovolte nám se nejprve představit:  

Jsme Profesní komora sociálně právní ochrany dětí, z.s. (dále jen „PKSPOD“), jinými slovy profesní 

organizace, která sdružuje pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí v České republice 

(dále jen „OSPOD“) a jejímiž členy jsou nejen pracovníci OSPOD, ale rovněž odborníci výkon 

sociálně-právní ochrany dětí v ČR ovlivňující nejrůznějším způsobem.  Hlavním posláním PKSPOD 

je sjednocení a zkvalitnění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Profesní 

komora poskytuje svým členům odbornou podporu, i odborné informace pro co nejlepší výkon 

jejich profese.  

Je zřejmé, že pro kvalitně odváděnou práci, kterou si ohrožené děti v naší zemi bezesporu 

zaslouží, je třeba vybírat z kvalifikovaných pracovníků ty nejlepší. Protože jste na nejvyšší 

manažerské pozici úřadu, víte jistě lépe než kdokoli jiný, že k dobře odvedené práci náleží  

i adekvátní platové ohodnocení. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) je si 

vědomo náročnosti práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, a proto na jeho návrh Vláda ČR 

zařadila pracovníky na úseku SPOD do 11. platové třídy. Vláda změnila své nařízení  

č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,  

a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů. 

Většina úřadů již pracovníky OSPOD podle pokynů Vlády do odpovídající platové třídy zařadila,  

a proto se omlouváme, pokud se tak stalo již i ve Vašem případě. Pokud nejste ještě informován/a 

o potřebě zařazení pracovníků OSPOD do odpovídající platové třídy, dovolujeme si Vám 

poskytnout přípis MPSV ze dne 8.4.2019, které přikládáme k našemu dopisu a požádat Vás 

zdvořile, zda byste v zájmu sjednocení výkonu SPOD zohlednil/a poskytnuté informace a zvážil/a 

případnou změnu zařazení pracovníků OSPOD do adekvátního platového zařazení dle platného 

nařízení Vlády (viz https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-12-16). 

Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 

děkujeme za čas, který jste věnoval/la našemu dopisu a přejeme Vám hodně osobních  

i pracovních úspěchů. 

S přátelským pozdravem 

 

Mgr. Jana Dvořáková, v.r.  
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