
 

STANDARD 1b 
 

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ V PRACOVNÍ DOBĚ A 
V DOBĚ PRACOVNÍ POHOTOVOSTI 

 
 

 

Úkony v době pohotovosti 

 

- součinnost soudu pro výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí podle zvláštního 

právního předpisu 

- posouzení, zda v případě dítěte, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, jsou 

dostatečně zajištěna práva dítěte a uspokojovány jeho odůvodněné potřeby nebo zda 

je potřebné učinit další opatření směřující k ochraně dítěte 

- podání návrhu na nařízení předběžného opatření v případě, že se dítě ocitlo bez 

nedostatku řádné péče a nebo je-li život, normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně 

ohrožen nebo narušen 

- podání návrhu na vydání předběžného opatření k ochraně dítěte před domácím násilím 

podle § 452 z. č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních 

- podat soudu návrh na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu 

- nezbytná opatření směřující k ochraně dítěte, které nemá na území ČR povolený trvalý 

pobyt nebo není hlášení na území ČR po dobu nejméně 90 dnů podle z. č. 326/1999 

Sb. o pobytu cizinců na území ČR a ani není podle tohoto zákona oprávněno trvale 

pobývat na území ČR. Opatřeními se rozumí zejména: 

• podání návrhu soudu na vydání předběžného opatření  

• podání návrhu soudu na ustanovení poručníka nebo opatrovníka dítěte 

• podání návrhu soudu na nařízení ústavní výchovy dítěte 

• zprostředkování umístění dítěte v azylovém zařízení 

• uvědomit o pobytu tohoto dítěte neprodleně zastupitelský úřad státu, jehož je dítě 

občanem, projednat spojení dítěte s rodiči a informovat Úřad pro mezinárodně-

právní ochranu dětí Brno 

• účast na podání vysvětlení nebo při neodkladném výslechu dítěte na Policii ČR a 

to zejména v případech, kdy není možné tyto úkony přerušit nebo odložit 

 



Pracovník vykonávající pohotovost musí být v době výkonu pracovní pohotovosti nepřetržitě 

na svém služebním telefonu k dispozici. 

 

Úkony v pracovní době 

 

V náplni práce pracovníků OSPOD dominuje: 

• poradenská činnost  

• sociální šetření v rodině 

• zastupování dětí v případech, kdy je nemohou zastoupit jejich rodiče (kolizní 

opatrovnictví) – především v případech určení výchovy a výživy nezl. dětí, úpravy 

poměrů nezl. dětí před a po rozvodu rodičů, změny výchovného prostředí a další 

opatření ve smyslu zákona SPO, OZ a dalších s nimi souvisejících 

• situaci dětí narozených mimo manželství a pomoc jejich matkám 

• nedostatečnou péči o nezl. děti, podávání podnětů soudu na omezení, zbavení nebo 

pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti 

• podávání podnětů na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných 

za výchovu dítěte, je-li podezření ze spáchání trestného činu proti dítěti 

• podávání podnětů soudu na uložení výchovného opatření, na nařízení ústavní výchovy 

nezl. dětí, sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy 

• problematiku dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných 

• neodkladné úkony v případě, ocitne-li se nezl. dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li 

jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy  

• jednání s rodiči  

• jednání s dítětem 

• další sociální pomoc rodinám s nezl. dětmi 

• sledování vývoje dětí v ústavní péči 

• sanace rodiny 

• ukládání výchovných opatření 

• výkon sociální kurately pro děti a mládež  

• účastenství na výsleších na policii 



• náhradní rodinná péče 

• vyřizování žádostí a zprostředkování osvojení, pěstounské…péče a pěstounské péče 

na přechodnou dobu 

• sledování vývoje dětí svěřených do péče jiné fyzické osoby než je rodič 

• sledování výkonu funkce poručníka 

• podávání návrhů na nařízení předběžného opatření 

• pořádání případových konferencí 

• spolupráce s jinými OSPOD, úřady,  soudy, OSZ,  policií a dalšími institucemi (školy, 

lékaři apod.) 

 

Sociální kuratela řeší zejména: 

• problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvých, 

u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, případně kteří se dopustili přestupku 

• v rámci trestního řízení ve věcech nezletilých a mladistvých pachatelů trestné činnosti 

spolupracují s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy pro 

mládež) zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při 

zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby 

• účastní se hlavního soudního líčení v trestních věcech mladistvých a nezletilých v pozici 

účastníka řízení s právem podávat soudu návrhy a opravné prostředky 

• v rámci zákonných kompetencí řeší problematiku dětí a mladistvých s opakovanými 

výchovnými problémy závažnějšího charakteru, při čemž úzce spolupracují se školami, 

zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími, úřady práce, probační a mediační 

službou atp. 

• podávají návrhy a podněty soudu případně na uložení výchovného opatření 

• úzce spolupracují se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

případně s věznicemi, kde pravidelně sledují dodržování práv nezl. dětí a mladistvých 

umístěných v těchto zařízeních 

• práce s mladistvými po 17 roku věku, kteří jsou umístěni mimo biologickou rodinu (NRP, 

ÚV), poradenství k dalšímu studiu, bytovému a finančnímu zajištění formou 

zaopatřovacího příspěvku, vytváření Individuálního plánu ochrany dítěte, navštěvování 

dítěte v jeho prostředí 

 

 



Agenda náhradní rodinné péče (dále jen NRP) řeší zejména: 

• vedení evidence žadatelů o NRP 

• podávání návrhů soudu na osvojení a na pěstounskou péči 

• evidence dětí vhodných pro NRP ve spolupráci se zařízeními pro výkon ústavní výchovy 

 

Ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče: 

• vyhledávání dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče 

• vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny 

• přijímání a následné zpracování žádostí od osob, které mají zájem stát se osvojiteli a  

  pěstouny 

• pravidelné sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob    

  než rodičů 

• výkon funkce opatrovníka nebo poručníka nezletilých dětí. 

 

 

 

 


