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Vážení krajští kolegové, 

s radostí a náležitou hrdostí si Vám dovolujeme oznámit vznik nové a jediné profesní organizace 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí „PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, z. s.“ 

(dále jen „PKSPOD“). 

Cílem a ambicemi PKSPOD je se významně podílet na zkvalitnění a profesionalizaci výkonu sociálně 

právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“) v  České republice. Chceme sledovat, komentovat a ovlivňovat 

směřování SPOD v naší zemi. 

Stanovy profesní komory určují, že řádným členem profesní komory SPOD se může stát toliko 

zaměstnanec OSPOD dle § 4, odst. b) ZSPOD.  

Důvody jsou zřejmé. Zakladatelé PKSPOD usilují o vytvoření odborné, avšak také nadčasové 

organizace. Přáním a filozofií zakladatelů je, aby PKSPOD žila i po té, co v ní již dávno nebudou 

působit její zakladatelé, anebo i v dobách, až i na krajských úřadech budou jiní metodici a odborníci, 

než v době jejího vzniku. Právě pro tyto doby platí ona pojistka řádného členství, aby PKSPOD sloužila 

vždy jen těm, kteří naplňují SPOD každý den, v celé jeho šíři.  

Je zřejmé, že pokud by k písmenu b) v § 4 přibylo i písm. a), vznikaly by právem dotazy na to, proč ne  

i další písmena, tedy všechny orgány SPOD. Pokud by PKSPOD otevřela dveře řádného členství pro 

všechny, ztratila by tím to nejcennější a samotnou podstatu své existence, odbornou nezávislost. 

Zakladatelé se usnesli, že jedině s takto nastavenými pravidly se může PKSPOD stát v budoucnu 

odbornou podporou například právě i krajům, když jejich připomínkám, které vycházejí ze znalosti 

terénu a praxe, není věnována náležitá pozornost.   

Protože však víme, že nejen v řadách dalších orgánů SPOD, ale i v řadách zcela mimo výkon SPOD jsou 

osobnosti a vynikající odborníci, o které se PKSPOD nechce připravit a naopak budou její ozdobou, 

dovolujeme si Vám nabídnout jiný typ členství, kterým je členství „čestné“. Jsme přesvědčeni, že 

takový typ členství bude opatrný i směrem k Vám, o které velmi usilujeme, protože nebude nikoho 

stavět do jakési dvojí role.  

Čestné členství vzniká schválením žádosti o čestné členství členy výboru PKSPOD.   

V příloze zasíláme na vědomí oslovující dopis pro pracovníky OSPOD a také formulář žádosti o čestné 

členství. Velmi se těšíme na naši odbornou spolupráci. 

S pozdravem 

Mgr. Jana Dvořáková, v. r.  

Předsedkyně Profesní komory  

sociálně-právní ochrany dětí, z. s. 
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