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V Praze dne 13. 10. 2022 
 

 
Vážený pane předsedo Výboru pro sociální politiku (VSP), 
 
na 18. zasedání VSP byl předmětem jednání dopis Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí 
(PKSPOD), který popisoval neutěšený (až havarijní) stav OSPOD v ČR. Děkujeme velmi a vážíme si 
pozornosti, kterou OSPODům VSP věnoval.  
  
Při sledování zvukového záznamu nešlo však přeslechnout vstup paní poslankyně Mgr. Marie 
Jílkové, který se významně lišil od ostatních příspěvků a který popisoval až nadstandardní poměry 
zaměstnanců OSPOD Brno–střed, včetně platového ohodnocení. Jako důvod tohoto stavu uvedla 
paní poslankyně tamní manažerské dovednosti.  
  
PKSPOD bezprostředně u svých kolegů a kolegyň ověřila tuto informaci, protože pokud by se 
takové informace zakládaly na pravdě, bylo by na místě doporučit manažerské dovednosti 
z Brna–střed i dalším OSPODům v ČR. 
 
Bohužel se svolením kolegů a kolegyň z dotčeného OSPODu musíme konstatovat, že informace 
podané paní poslankyní Jílkovou byly zcela mimo realitu. Dle aktuálního zjištění PKSPOD, situace 
na OSPOD Brno-střed není dobrá již 10 let, kdy trvá fluktuace ve velmi náročné Městské části. 
Platové ohodnocení není dostatečné a je podobné tomu jako je to u všech OSPOD v ČR.  
  
Přednesení nepřesných a v tomto případě až zavádějících informací při veřejném slyšení, může 
způsobit řadu nedorozumění, například v podobě vytváření mylných představ o pracovních 
podmínkách zaměstnanců OSPOD na straně dalších členů VSP a tím i znevěrohodnění dopisu 
PKSPOD, který vycházel z čiré reality, anebo například i v podobě některých značně 
nespokojených pracovníků OSPOD, kteří uvedené nepravdy zachytili a považují je za výsměch, 
což nakonec může poškodit i prestiž celého VSP. 
  

 

Poslanecká sněmovna 
Výbor pro sociální politiku 

K rukám předsedy Výboru pana 
MUDr. Víta Kaňkovského 

- emailem a DS -  
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Vážený pane předsedo, dovolujeme si Vás co nejzdvořileji požádat, zda by tento náš přípis byl 
zmíněn na dalším zasedání VSP, aby došlo k narovnání mylně podané informace. 
 
Děkujeme a s úctou  
 

Zdenka Křížová  
předsedkyně PKSPOD 

 


