
STANDARD 4c 
 

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI K JEDNOTLIVÝM 
PRACOVNÍM POZICÍM 

 
SPECIALIZACE KONKRÉTNÍHO ZAMĚSTNANCE 

 
 

 

Oprávnění - kurátor pro děti a mládež 

Zvláštní oprávnění, na jehož základě jsou zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

oprávněni navštěvovat dítě, pořizovat záznamy, zastupovat dítě před soudem a činit potřebné 

úkony dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zaměstnanec/zaměstnankyně je oprávněn(a) plnit úkoly vyplývající ze zákona č. 359/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

V souladu s plněním úkolů podle tohoto zákona je oprávněn(a) navštěvovat dítě v místě 

bydliště, ve škole a ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo 

v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Je rovněž oprávněn(a) navštěvovat dítě, které je ve 

výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Uvedený zaměstnanec/zaměstnankyně je dle § 52 

zákona oprávněn(a) navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí, zjišťovat v místě bydliště 

dítěte, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, 

v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby 

odpovědné za výchovu dítěte a o dítě pečující, v jakých podmínkách dítě žije a jaké má dítě 

chování. Je oprávněn(a) pořídit obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy dítěte a 

prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte. 

Oprávnění vyplývá z povinností zaměstnance úřadu obce s rozšířenou působností daných 

zákonem. 

V souladu s § 19 zákona je zaměstnanec/zaměstnankyně úřadu obce s rozšířenou působností 

povinen/povinna sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než 

rodičů; přitom je zaměstnanec/zaměstnankyně povinen/povinna navštěvovat rodinu, kde dítě 

žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje.  

Dle § 29 odst. 2 zákona je zaměstnanec/zaměstnankyně úřadu obce s rozšířenou působností 

povinen/povinna nejméně 1x za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní 



výchova nebo uložena ochranná výchova, stejně jako jeho rodiče a navštívit dítě uvedené v § 

10a odst. 1 zákona. A dle § 29 odst. 3 zákona je oprávněn(a) hovořit s dětmi bez přítomnosti 

dalších osob, zejména zaměstnanců ústavního zařízení. Má právo nahlížet do dokumentace, 

kterou ústavní zařízení o dítěti vede. Dle ust. § 34 odst. 3 zákona je 

zaměstnanec/zaměstnankyně obce s rozšířenou působností zařazený(á) do obecního úřadu 

povinen/povinna alespoň 1x za 3 měsíce navštívit dítě, které je ve výkonu vazby nebo ve 

výkonu trestu odnětí svobody a projednat s ním zejména možnost zaměstnání nebo přípravy 

na budoucí povolání nebo zaměstnání po ukončení výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. 

Zaměstnanec/zaměstnankyně úřadu obce s rozšířenou působností je povinen/povinna 

alespoň 1x za 3 měsíce navštívit dítě, o něž ve věznici pečuje odsouzená žena. Při návštěvě 

dítěte ve věznici je oprávněn(a) nahlížet do dokumentace vztahující se k přípravě 

odsouzeného mladistvého na budoucí povolání, k dítěti, o něž ve věznici pečuje odsouzená 

nebo obviněná žena, a k péči této ženy o dítě.  V souvislosti s plněním úkolů dle § 14 a 17 

zákona je oprávněn podávat návrhy a podněty soudu, účastnit se jednání soudu a činit další 

potřebné úkony v rámci soudního řízení. Pracuje s dětmi, které spáchaly trestný čin jinak 

trestný a s dětmi páchajícími přestupky. 

Dále je oprávněn zajišťovat výkon pohotovosti SPOD v mimopracovní době. 

 

Oprávnění - sociální pracovník SPOD 

 

Zvláštní oprávnění, na jehož základě jsou zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

oprávněni navštěvovat dítě, pořizovat záznamy, zastupovat dítě před soudem a činit potřebné 

úkony dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zaměstnanec/zaměstnankyně je oprávněn(a) plnit úkoly vyplývající ze zákona č. 359/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

V souladu s plněním úkolů podle tohoto zákona je oprávněn(a) navštěvovat dítě v místě 

bydliště, ve škole a ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo 

v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Je rovněž oprávněn(a) navštěvovat  dítě, o něž ve 

věznici pečuje odsouzená nebo obviněná žena.  

Uvedený zaměstnanec/zaměstnankyně je dle § 52 zákona oprávněn(a) navštěvovat dítě a 

rodinu, ve které žije, v obydlí, zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, 

v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě 

zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a o dítě pečující, v jakých 



podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování. Je oprávněn(a) pořídit obrazové snímky, 

obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely 

ochrany práv dítěte. 

Oprávnění vyplývá z povinností zaměstnance úřadu obce s rozšířenou působností daných 

zákonem. 

V souladu s § 19 zákona je zaměstnanec/zaměstnankyně úřadu obce s rozšířenou působností 

povinen/povinna sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než 

rodičů; přitom je zaměstnanec/zaměstnankyně povinen/povinna navštěvovat rodinu, kde dítě 

žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje.  

Dle § 29 odst. 2 zákona je zaměstnanec/zaměstnankyně úřadu obce s rozšířenou působností 

povinen/povinna nejméně 1x za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní 

výchova nebo uložena ochranná výchova, stejně jako jeho rodiče a navštívit dítě uvedené v § 

10a odst. 1 zákona. A dle § 29 odst. 3 zákona je oprávněn(a) hovořit s dětmi bez přítomnosti 

dalších osob, zejména zaměstnanců ústavního zařízení. Má právo nahlížet do dokumentace, 

kterou ústavní zařízení o dítěti vede.  

Dle ust. § 34 odst. 3 b zákona je zaměstnanec/zaměstnankyně obce s rozšířenou působností 

zařazený(á) do obecního úřadu povinen/povinna alespoň  1x za 3 měsíce navštívit dítě, o něž 

ve věznici pečuje odsouzená žena.  

Při návštěvě dítěte ve věznici je oprávněn(a) nahlížet do dokumentace vztahující se k přípravě 

odsouzeného mladistvého na budoucí povolání, k dítěti, o něž ve věznici pečuje odsouzená 

nebo obviněná žena, a k péči této ženy o dítě.   

V souvislosti s plněním úkolů dle § 14 a 17 zákona je oprávněn podávat návrhy a podněty 

soudu, účastnit se jednání soudu a činit další potřebné úkony v rámci soudního řízení.  

Dále je oprávněn zajišťovat výkon pohotovosti SPOD v mimopracovní době. 

 

Oprávnění - náhradní rodinná péče 

 

Zvláštní oprávnění, na jehož základě jsou zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

oprávněni navštěvovat dítě, pořizovat záznamy, zastupovat dítě před soudem a činit potřebné 

úkony dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 



Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do Městského úřadu v Čáslavi, odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví 

Zaměstnanec/zaměstnankyně je oprávněn(a) plnit úkoly vyplývající ze zákona č. 359/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

V souladu s plněním úkolů podle tohoto zákona je oprávněn(a) navštěvovat dítě v místě 

bydliště, ve škole a ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo 

v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje.   

Uvedený zaměstnanec/zaměstnankyně je dle § 52 zákona oprávněn(a) navštěvovat dítě a 

rodinu, ve které žije, v obydlí, zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, 

v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě 

zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a o dítě pečující, v jakých 

podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování. Je oprávněn(a) pořídit obrazové snímky, 

obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely 

ochrany práv dítěte. 

Oprávnění vyplývá z povinností zaměstnance úřadu obce s rozšířenou působností daných 

zákonem. 

V souladu s § 19 zákona je zaměstnanec/zaměstnankyně úřadu obce s rozšířenou působností 

povinen/povinna sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než 

rodičů; přitom je zaměstnanec/zaměstnankyně povinen/povinna navštěvovat rodinu, kde dítě 

žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje.  

Dle § 29 odst. 2 zákona je zaměstnanec/zaměstnankyně úřadu obce s rozšířenou působností 

povinen/povinna nejméně 1x za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní 

výchova nebo uložena ochranná výchova, stejně jako jeho rodiče a navštívit dítě uvedené v § 

10a odst. 1 zákona. a dle § 29 odst. 3 zákona je oprávněn(a) hovořit s dětmi bez přítomnosti 

dalších osob, zejména zaměstnanců ústavního zařízení. Má právo nahlížet do dokumentace, 

kterou ústavní zařízení o dítěti vede.  

Zaměstnanec/zaměstnankyně úřadu obce s rozšířenou působností je povinen/povinna 

alespoň 1x za 3 měsíce navštívit dítě, o něž ve věznici pečuje odsouzená žena. Při návštěvě 

dítěte ve věznici je oprávněn(a) nahlížet do dokumentace vztahující se k přípravě 

odsouzeného mladistvého na budoucí povolání, k dítěti, o něž ve věznici pečuje odsouzená 

nebo obviněná žena, a k péči této ženy o dítě.  V souvislosti s plněním úkolů dle § 14 a 17 

zákona je oprávněn podávat návrhy a podněty soudu, účastnit se jednání soudu a činit další 

potřebné úkony v rámci soudního řízení.     



Zajišťuje sledování vývoje dětí svěřených do výchovy jiných fyzických osob než rodičů (§ 19, 

odst. 4  zákona).   

Dohlíží na dodržování uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b, odst. 5 zákona). 

Sleduje, vede a pravidelně navštěvuje pěstounské rodiny a zabezpečuje rodinám odbornou 

pomoc. 

Zajišťuje výkon pohotovosti SPOD v mimopracovní době. 

 

 

Specializace konkrétního zaměstnance 

 

Bc. Miloslav Nykodým 

(vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sociální kurátor) 

 

Bc. Kateřina Woháková, DiS. 

(vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro 

děti a mládež) 

 

Vladimíra Červinková, DiS  

(sociálně-právní ochrana dětí) 

 

Irena Paulusová, DiS.  

(sociálně-právní ochrana dětí) 

 

Mgr. Jakub Olašák  

(sociálně-právní ochrana dětí) 

 

Bc. Šárka Housková  

(náhradní rodinná péče + vzdělávání pěstounů)  

 

Mgr. Miroslav Šíma 

(kurátor pro děti a mládež, sociálně-právní ochrana dětí) 

 

Bc. Jana Marušáková 

(sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, vzdělávání pěstounů) 
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Bc. Kamila Skokanová, DiS. 

(sociálně-právní ochrana dětí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


