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Standard č. 1 

Místní a časová dostupnost 
 

 

 

 

Kritérium 1a 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany dětí v 

potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 

Co znamená sociálně-právní ochrana dětí 

Obsahová náplň sociálně-právní ochrany dětí je vymezena především zákonem č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPOD) a zákonem č. 
89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pracovníci vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí 
poskytují základní poradenství a činí konkrétní opatření k zajištění sociálně-právní ochrany dětí. 
Sociálně-právní ochrana se vztahuje na děti mladší 18 let, a týká se především:   

– dětí, jejichž rodiče zemřeli, 
– dětí, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti,  
– dětí, jejichž rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti - 

zanedbávání péče, týrání, zneužívání, opuštění dítěte, apod., 
– dětí, které byly svěřeny do péče jiné osoby odpovědné za výchovu, 
– dětí, které mají výchovné problémy - vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají 

školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, páchají trestnou činnost, dopouštějí se 
přestupků, apod.), 

– dětí, které se opakovaně dopouští útěků, 
– dětí, na kterých byl spáchán trestný čin, 
– dětí, které jsou opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči, 
– dětí, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu 

dítěte, 
– dětí, které se na území ČR nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za 

výchovu a jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany. 

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na: 

– výkon funkce kolizního opatrovníka nezl. dětí v rámci soudních řízení o úpravě rodičovské 
odpovědnosti, úpravě styků, určení, popření otcovství dítěte, stanovení výživného, schválení 
právního úkonu za nezletilé, apod. 

– úkony směřující k ochraně ohrožených dětí dle § 6 zákona o SPOD (viz výše), 
– náhradní rodinnou péči, úkony v rámci zprostředkování pěstounské péče, osvojení, pěstounské 

péče na přechodnou dobu, apod.  
 

 

Základní teze - sociálně-právní ochrana dětí je zajišťována  

rovnoměrně a nepřetržitě v rámci celého správního obvodu Městského úřadu Hlučín  

a její poskytování je přizpůsobeno potřebám osob,  

které ji potřebují nebo v budoucnu mohou potřebovat (zejména dětem). 
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Ve výše uvedených situacích je oprávněn jednat především zákonný zástupce nezletilého dítěte nebo 
osoba odpovědná za jeho výchovu. Každý je také oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na 
porušení práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti.  Dítě má právo požádat o pomoc, 
a to i bez vědomí rodičů nebo osob zodpovědných za jejich výchovu.  

 

Spádová oblast 

Spádovou oblast dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s 
pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, přísluší obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností se sídlem v Hlučíně tyto územní obvody obcí – Bělá, Bohuslavice, 
Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, 
Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada. 
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Dostupnost úřadu návštěvníkům 

Městský úřad tvoří tři spolu sousedící budovy (A, B a C), Odbor sociálních věcí (dále jen Odbor), úsek 
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen úsek SPOD) Městského úřadu Hlučín sídlí v budově C, Mírové 
náměstí 23/24 v Hlučíně. Pro klienty jde o snadno dostupné místo prostřednictvím městské hromadné 
dopravy (zastávka Hlučín, autobusové nádraží), osobním automobilem či jízdním kolem. Zaparkovat lze 
přímo na náměstí nebo na parkovištích v blízkosti centra, před budovou radnice jsou k dispozici stojany 
pro jízdní kola, rovněž jsou zde umístěna „sdílená kola“.  

V každé z budov MěÚ je systém informačních tabulí a v budově A je v přízemí viditelně označené místo 
„Informace“.  V přízemí budovy C je pracoviště „Czech POINT“, přítomná pracovnice poskytuje rovněž 
občanům informace k umístění jednotlivých pracovišť úřadu. Návštěvník se tak snadno může 
zorientovat, kde úsek SPOD hledat. Přístup do budovy C, kde úsek SPOD sídlí, je bezbariérový, stejně 
jako celá budova. 

 

Struktura odboru sociálních věcí  

Odbor tvoří úsek SPOD a úsek sociální péče a sociální prevence.   
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Každý referent úseku SPOD má u dveří své kanceláře tabulku s vymezením oblasti, již má přidělenu, a 
dále popsánu specifikaci jeho práce, tedy zda jde o běžnou sociálně-právní ochranu (označeno jako 
„sociální pracovník“), náhradní rodinnou péči nebo kuratelu (viz Příloha č. 1).  Tytéž informace jsou 
umístěny i na webových stránkách www.hlucin.cz, záložka „Sociální věci“ nebo v sekci „Potřebuji si 
vyřídit/Sociální péče/sociálně-právní ochrana dětí“.  

Pokud kterýkoli pracovník úseku vidí, že návštěvník hledá, na kterého pracovníka se obrátit, vhodnými 
otázkami zjistí problematiku, kterou klient potřebuje řešit a navede návštěvníka ke kolegovi (kolegyni), 
jež má danou agendu na starosti.  

Odbor má stanovena pravidla zastupitelnosti tak, aby se během pracovní doby klientovi vždy dostalo 
adekvátní pomoci a podpory.  Je-li pracovník nepřítomen, vyvěšuje před odchodem oznámení na dveře 
své kanceláře včetně informací o tom, kdo jej zastupuje. Dále pracovníci v případě nepřítomnosti 
přesměrovávají telefony na svého zástupce. Je-li pracovník nepřítomen déle než dva pracovní dny, 
nastavuje pro e-mailovou korespondenci funkci „mimo kancelář“.   

Všichni pracovníci úseku SPOD jsou rozčleněni do dvojic a vzájemně se zastupují při krátkodobých i 
dlouhodobých nepřítomnostech, případně jsou zástupy přizpůsobeny aktuálnímu stavu přítomných 
pracovníků na Odboru. Přehled vzájemných zastoupení je obsažen v Příloze č. 1. 

 

Dostupnost v rámci celého správního obvodu  

Po celém správním obvodu Hlučín je poskytována sociálně-právní ochrana dětí ve stejné míře a 
v potřebném čase. Pracovníci úseku SPOD pro terénní šetření využívají pěší chůzi, MHD nebo služební 
vozidlo. V případě pohotovosti, kdy je nutno bezodkladně řešit situaci ohroženého dítěte, mohou využít 
vozidlo taxislužby.   

 

Specifika cílové skupiny 

Referenti úseku SPOD se ke všem svým klientům chovají s respektem, akceptují je jako partnery, kteří 
mají svobodnou vůli a právo plně vyjádřit svůj názor. Jednají-li pracovníci s klientem, který má 
zdravotní handicap (postižení sluchu) nebo jde o cizince, kontaktují vedoucí Odboru a požádají o 
tlumočníka, jejichž seznam má úřad k dispozici (viz Příloha č. 3). Vedoucí Odboru nebo jí pověřený 
pracovník následně kontaktuje poskytovatele tlumočnických služeb a domlouvá poskytnutí služby pro 
účely úředního jednání.  

 

Etická dilemata 

Jestliže dojde k situaci, že pracovník ze subjektivních důvodů či etických důvodů nemůže s některým 
klientem pracovat, například v situacích, že je s klientem v příbuzenském vztahu či se blízce osobně 
znají, sdělí klientovi, že vzhledem k možnému střetu zájmů a podjatosti s ním bude jednat jiný 
pracovník. Neprodleně o této situaci informuje vedoucí Odboru a ta rozhodne o přidělení případu jinému 
pracovníkovi.   
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Kritérium 1b 

Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v 

budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen 

„cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo 

pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. 

 

Pracovní doba  

V plném rozsahu je sociálně-právní ochrana poskytována během pracovní doby. Informace o této 
pracovní době je vyvěšena na webových stránkách úřadu www.hlucin.cz, visí na vstupních dveřích do 
všech tří budov radnice a je umístěna i na vstupních dveřích do chodby, kde sídlí odbor. Rozsah pracovní 
doby, viz tabulka: 

 

Úřední hodiny OSV 

Den Čas 

Pondělí 8–17 

Úterý 8–14 

Středa 8–17 

Čtvrtek 8–14 

Pátek 8–13  

(po předchozí domluvě) 

Čas poskytování sociálně-právní ochrany dětí je přizpůsoben cílové skupině. Konzultace s klienty si 
pracovníci domlouvají tak, aby byly v co nejmenší míře narušeny potřeby klientů, například časy 
konzultací přizpůsobují jejich pracovní době a v případě dětí jejich školním povinnostem.  

 

Pracovní pohotovost  

Pracovní pohotovost slouží pracovníci úseku SPOD MěÚ Hlučín tak, aby byla zajištěna nepřetržitá 
sociálně-právní ochrana dětí v celé spádové oblasti Hlučína. V době pohotovosti řeší pracovníci situace, 
které nesnesou odkladu, např. ohrožení života či zdraví dítěte, účast u neodkladného úkonu podle 
trestního řádu apod. Doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a 
bezodkladných úkonů. Nutnost zásahu je na vyhodnocení pracovníka sloužícího pohotovost. 

Pracovní pohotovost bezprostředně navazuje na konec pracovní doby a končí začátkem pracovní doby 
pracovníka, který pohotovost slouží, případně pracovníka, kterému je pohotovost předávána.  
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O víkendech a státních svátcích je sloužena nepřetržitě 24 hodin denně. Pracovněprávní rámec pro 
sloužení pohotovosti je vymezen zákonnou úpravou a vnitřní směrnicí č. 2/2007, Pracovní řád MěÚ 
Hlučín, a to především body 4.1.10 – 4.1.13 (viz Příloha č. 2) těchto standardů.  

Referent úseku SPOD v rámci výše uvedených pracovněprávních předpisů podepisuje Dohodu o 
sjednání pracovní pohotovosti, na jejímž podkladě pak pohotovosti slouží. Vedoucí Odboru vypracovává 
rozpis pracovních pohotovostí, ty mají pracovníci mezi sebou rozděleny většinou v týdenních 
intervalech. Na žádost pracovníků je možné rozpis upravit. Rozpis pohotovostí vedoucí Odboru posílá 
na správu Okresního soudu v Opavě, pokud dochází ke změnám oproti rozpisu, tyto jsou rovněž 
oznamovány správě soudu.  

Pracovníka, který slouží pohotovost, kontaktují v případě ohroženého dítěte zejména Policie ČR, 
jednotlivé soudy nebo zdravotnická zařízení. Pro výkon sociálně-právní ochrany dětí může pracovník 
využít taxi-službu – v situacích, kdy činí neodkladné úkony k zajištění ochrany dítěte podle zákona o 
SPOD a zákona o zvláštních řízeních soudních v rámci pracovní pohotovosti. Zároveň se jedná o případ, 
kdy nelze využít veřejnou dopravu, není k dispozici jiný vhodný dopravní prostředek, tj. služební 
automobil obecního úřadu, služební vozidlo policie nebo soudu, vozidlo zdravotnického zařízení.  

Pracovník sloužící pohotovost využívá mobilní telefon určený výhradně pro pracovní pohotovost, 
telefonní číslo na tento mobil má k dispozici zejména Policie ČR, Městská policie Hlučín, Okresní soud 
v Opavě. V případě, že mobilní telefon přestane být funkční v průběhu pohotovosti tak, že není možné 
přijmout hovor, pracovník sloužící pohotovost zavolá na Policii ČR a Městskou polici Hlučín a 
informuje o tom, že v případě potřeby mají volat na jiné telefonní číslo (na služební mobil pracovníka 
sloužícího pohotovost). Pracovník sloužící pohotovost je povinen kromě mobilního telefonu pro 
pohotovosti mít k dispozici také vlastní služební mobil, který má každý pracovník úseku SPOD.      

Po dobu výkonu pracovní pohotovosti je pracovník povinen být dostupný na pohotovostním telefonním 
čísle a zdržovat se v místě svého bydliště, popř. po dohodě se svým nadřízeným i v jiných místech, 
odkud má možnost dostavit se bez zbytečného odkladu k výkonu práce.  

Pro řešení akutních situací má pracovník k dispozici vedle mobilního telefonu složku s těmito 
dokumenty: 

- přehled pohotovostí Okresního soudu Opava, 
- přehled zdravotnických zařízení, která zajišťují nepřetržitou lékařskou pohotovost, 
- přehled zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP), 
- protokol, 
- protokol pro případ umístění dítěte do ZDVOP, 
- protokol o předání dítěte do péče pěstounů na přechodnou dobu, 
- poučení o nezájmu (poučení o důsledcích v případě, kdy rodiče neudržují s dítětem pravidelný 

kontakt), 
- originály pověření zaměstnanců sloužících pohotovosti k výkonu činností SPOD, 
- souhlas s přepravou zaměstnance Odboru motorovým vozidlem Okresního soudu v Opavě v 

případě výkonu rozhodnutí, 
- aktuální přehled o volných pěstounech na přechodnou dobu (z Portálu MSK), 
- kontakty na všechny pěstouny na přechodnou dobu v ORP pro případ zajištění neodkladné péče.   
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Pokud se v době pracovní pohotovosti potřebuje pracovník dostat do budovy úřadu, a to za účelem 
přístupu k počítači, autosedačkám, informacím ze spisové dokumentace, apod., umožní strážníci městské 
policie, která sídlí v budově úřadu, vstup do budovy a její odkódování. Při odchodu pracovník nahlásí, 
že budovu opouští.   


