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Úvod
1. Městská část Praha 8 – Základní informace
Informace o území
Obvod Praha 8 je jak svou plochou, tak i charakterem různorodý. Jižní část – Karlín a Libeň –
se bezprostředně dotýká centra města, Dolní Chabry a Březiněves jsou pak městské části na
severních hranicích města. Charakter obvodu je dán i tím, že vznikal jako část Prahy
postupně. Území Městské části Praha 8 zahrnuje devět katastrálních území: 4 celá (Bohnice,
Kobylisy, Čimice, Karlín) a části dalších 5 (Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město a Žižkov).

Rozloha MČ ve správním obvodu Praha 8 v km2
(Zdroj: Český statistický úřad)
MČ Praha 8
Ďáblice
Dolní Chabry
Březiněves

21,82 km2
7,21 km2
4,99 km2
3,38 km2

Počet obyvatel
Počet obyvatel MČ Praha 8 103 508 obyvatel
MČ Praha - Dolní Chabry
3 602 obyvatel
MČ Ďáblice
3 207 obyvatel
MČ Praha - Březiněves
1 054 obyvatel
(Zdroj: Český statistický úřad)
Obr. 2 - Mapa městské části Praha 8
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1. Místní a časová dostupnost
1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany
v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti.

1. Základní informace o úřadu městské části Praha 8
Hlavní město Praha se člení na městské části. Vztahy mezi hlavním městem Prahou
a městskými částmi upravuje jednak přímo zákon o hlavním městě Praze (zákon o hlavním
městě Praze č. 131/2000 Sb.), případně zvláštní zákony, a jednak Statut hlavního města
Prahy, který vydává hlavní město Praha formou obecně závazné vyhlášky.
Městská část v rozsahu daném zákonem a Statutem plní úkoly v oblasti samostatné
působnosti (samosprávy) i přenesené působnosti (státní správy) na výše uvedeném
katastrálním území.
Městská část v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupuje v právních vztazích svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městská část má vlastní rozpočet
a za podmínek stanovených zákonem a Statutem hospodaří podle něj.
Městská část zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštních právních předpisů.
Městská část je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou
rada městské části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské
části, (které mohou být zřízeny pouze na základě zvláštních zákonů pro výkon přenesené
působnosti). Zastupitelstvo může jako své poradní orgány zřídit výbory (vždy zřizuje výbor
finanční a kontrolní), zatímco rada městské části může jako své poradní orgány zřídit komise.
Městskou část zastupuje navenek její starosta s tím, že úkony, které vyžadují předchozí
souhlas zastupitelstva městské části, nebo rady městské části může provést jen po jejich
předchozím schválení.
Úřad městské části se nachází v budovách na adresách uvedených níže v kapitole „Objekty
ÚMČ Praha 8“.
V rámci Úřadu jsou zřízeny odbory, které jsou organizačními jednotkami ÚMČ pro záležitosti
svěřené jim Organizačním řádem ÚMČ, zejména pro činnosti odborné (odvětvové),
kontrolní, metodické, poradní a organizační. Úřad se dělí na 20 odborů.
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Odbory se mohou dále členit na oddělení. Oddělení jsou organizační útvary vytvořené
k řízení jednotlivých odborných činností, popř. souborů činností. V jejich čele jsou vedoucí
oddělení, kteří jsou podřízeni vedoucím odborů. K zabezpečení odborných činností mohou
být v odborech nebo v rámci ÚMČ vytvořeny odborné skupiny. Základní činnosti jednotlivých
odborů a oddělení jsou uvedeny ve zvláštní části organizačního řádu.

1.1. Objekty ÚMČ Praha 8
Na Košince 1
Grabova vila
U Meteoru 6
tzv. „Bílý dům“
U Meteoru 8 a 10
U Synagogy 2
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
Zenklova 1/35
Libeňský zámek
Čimická 780/61 – objekt nákupního střediska Draháň, oddělení správní archiv (odbor
kancelář tajemníka)
Těšínská 600/4 – Kulturní dům Krakov, odbor školství, odbor kultury

2. Budova úřadu městské části Praha 8 a lokalizace
sociálního odboru
Obr. 3 - Celkový pohled na umístění Úřadu městské části Praha 8, ve kterém je
umístěn oddělení SPOD. (označení A v mapě)
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Obr. 4 - Budova oddělení SPOD - U Meteoru 8, 180 48 Praha 8 – částečně
bezbariérově přístupna.

Dopravní dosažitelnost OSPOD Praha 8
Metro – stanice Palmovka (B), nebo Kobylisy (C)
Tram 10, 3 - zastávka Stejskalova

Orientační tabule k odboru sociálnímu – Budova č. 1 s bezbariérovým vstupem a vrátnicí
s ostrahou
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Obr. 5 - Vnitřní prostory úřadu: kanceláře, čekárna, spisovna. Prostory jsou
částečně bezbariérové a nekuřácké. V případě potřeby pracovníci OSPOD jednají
s klienty omezenými v pohybu v konzultační místnosti v přízemí.

Kanceláře jsou vzájemně průchodné. Místo pro individuální pohovory s klienty.

Spisovna s uzamykatelnými skříněmi.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany dětí

http://www.praha8.cz/Organizacni-struktura-uradu.html
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3. Kontakty ÚMČ Praha 8
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4. Členění Odboru sociálních věcí
4.1. Oddělení odboru
 Sekretariát vedoucí Odboru sociálních věcí
 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 Oddělení sociální péče
 Oddělení sociální intervence a prevence
 Oddělení zdravotnictví a sociálních služeb

5. Vykonávané činnosti OSPOD Praha 8
Orgán sociálně-právní ochrany
1. Poskytuje komplexně sociálně právní ochranu dětí, kdy předním hlediskem je zájem
a blaho dítě, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo dětí a rodičů na
rodičovskou výchovu a péči. (srv. § 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
2. Přijímá oznámení od zdravotnických zařízení, o skutečnosti, že matka po narození
dítěte dítě opustila a zanechala ve zdravotnickém zařízení. (srv. § 10a, odst. 1 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
3. Přijímá oznámení o podezření z týrání dítěte, zneužívání dítěte, ze zanedbávání péče
a oznámení od osob a jiných subjektů o porušování povinností nebo zneužití práv
vyplývající z rodičovské odpovědnosti. Přijímá oznámení od osob a jiných subjektů
o dětech, na kterých byl páchán trestný čin (či je podezření z trestného činu)
ohrožující život, zdraví, lidskou důstojnost, mravní vývoj. Přijímá oznámení od osob
a jiných subjektů o dětech, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými
osobami odpovědnými za výchovu dítěte. Přijímá oznámení od osob a jiných subjektů
o dětech, které vedou zahálčivý či nemravný život. (srv. §6 a § 7, odst. 1 a 2 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
4. Přijímá oznámení osob, které se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za
výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převezmou dítě do své péče,
s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče (srv. § 10a, odst. 2 a dále §10, odst. 4
a § 16a, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů)
5. Poskytuje pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů při
ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů. (srv. § 8, odst. 1 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
6. Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření
k omezování působení těchto nepříznivých vlivů na děti. (srv. § 10, odst. 3, písm a) a
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b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů)
7. Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě, poskytuje a zprostředkovává rodičům poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Poskytuje poradenskou
pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
(srv. § 9 a § 11, odst. 1, písm. a), b) a dále § 11, odst. 1, písm. d) zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
8. Poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění
vyživovací povinnosti k dítěti. (srv. § 11, odst. 1, písm. e) zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
9. Poskytuje rodičům pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy
nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. (srv. § 12, odst. 2 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
10. Může, v případě, že to vyžaduje zájem na řádné výchově dítěte, uplatnit výchovná
opatření ve smyslu § 13, odst. 1), písm., a) – d) a výkon těchto opatření má povinnost
sledovat, zda jsou dodržována.
11. Může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče
nezajistili dítěti odbornou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytn
ě potřebuje a úřad takovou pomoc dítěti před tím doporučil. Může uložit rodičům
povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče nejsou schopni řešit
problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, a to zejména
při sporech o úpravě výchovy dítěte, úpravě styku s dítětem. Může uložit rodičům
povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče nevyužili možnosti
odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení
umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat
s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských služeb nebo
mediátorem. Může uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za
výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost
účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie.
(srv. § 13, odst. 1, písm a), b), c), d) a dále § 12, odst. 1, písm. a, b), c) zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
12. Rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních (dohled, napomenutí, uložení
omezení nezletilému). (srv. § 13, odst. 1, písm a), b), c), d) zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
13. Podává návrhy soudu na uložení či zrušení opatření týkajících se výchovy dětí, na
rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují
zájem o své dítě, na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, nebo
pozastavení jejího výkonu, na nařízení, zrušení, prodloužení ústavní výchovy, na
svěření dítěte do péče zařízení vyžadující okamžitou pomoc, na svěření dítěte do
pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, na jmenování poručníka nebo
opatrovníka dítěte. (srv. § 14, odst. 1, 3, 5, 6, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
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14. Je povinen před podáním návrhu k soudu projednat s rodiči důvody, pro které má
dojít nebo došlo k podání návrhu k soudu, poučit je srozumitelně
a prokazatelně o jejich právech a povinnostech vyplývající z rodičovské odpovědnosti
a důsledcích neplnění těchto povinností. (srv. § 14, odst. 2, písm. a) zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
15. Pořádá případové konference (srv. § 10, odst. 3, písm. e) zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) pro řešení konkrétních
situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinými osobami
odpovědnými za výchovu dítěte, včetně spolupracujících subjektů, kteří se podílí na
řešení situace konkrétního dítěte. Je povinen v rámci případové konference předem
projednat důvody podání návrhu a zabývat se možnými způsoby jejich řešení, to
neplatí, je-li zřejmé, že uspořádání případové konference by bylo nemožné nebo
zjevně neúčelné. (srv. § 14, odst. 2, písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
16. Zpracovává na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán
ochrany dítěte, který vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanovuje a uskutečňuje
opatření k zajištění ochrany dítěte. Je povinen uskutečnit opatření sociálně-právní
ochrany vyplývající z vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, zejména poskytnout
nebo zprostředkovat poradenství a pomoc při výchově rodičům nebo jiným osobám
odpovědným za výchovu dítěte, popřípadě uložit povinnost využít odborné pomoci.
(srv. § 10, odst. 3, písm. d) a odst. 5, písm. a), b), c), § 14, odst. 2, písm. d) zákona
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
17. Podává návrh k soudu na vydání předběžného opatření podle § 452 odst.1, 2, zákona
č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních a dle § 924 zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a § 16, odst. 1 zákona 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se ocitlo dítě bez jakékoliv
péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny.
18. Vykonává funkci opatrovníka a poručníka. (srv. § 17, písm a), b) zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
19. Poskytuje soudu součinnost při zjišťování místa pobytu rodiče pro potřeby udělení
souhlasu rodiče k osvojení dítěte (srv. § 19, odst. 1, písm a) zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
20. Je povinen poučit rodiče o možných důsledcích neprojevování opravdového zájmu
o dítě, a to bez zbytečného odkladu po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc anebo po předání dítěte
do náhradní péče fyzické osoby. (srv. § 19, odst. 1, písm. b) a c) zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
21. Vykonává na žádost soudu dohled nad úspěšností osvojení a podávat soudu na jeho
žádost nebo i bez této žádosti zprávy o průběhu dohledu, (§19, odst. 1, d) zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
22. Přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení,
pěstounské péče a pěstounskou péče na přechodnou dobu.(srv. § 21, odst. 1 a 2
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
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23. Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a osobami v evidenci
či vydává rozhodnutí, kterým upraví podrobnosti ohledně výkonu jejich práv
a povinností. (srv. § 47b – 47c zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů)
24. Je povinen sledovat naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nebo rozhodnutí
prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou povinni, minimálně jednou za 2
měsíce být v osobním styku s osobou pečující nebo s osobou v evidenci
a s dětmi svěřenými do jejich péče. (srv. § 47b, odst. 5 zákona 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
25. Vydává písemný souhlas k povolení dočasného pobytu dítěte mimo zařízení pro
výkon ústavní a ochranné výchovy, ZDVOP. Srv. § 30 a § 42, odst. 7, písm. b) zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
26. Sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů,
navštěvuje rodinu, kde dítě žije, prostředí, kde se zdržuje. (srv. § 19, odst. 4
zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
27. Sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
a ochranné výchovy, v ZDVOP, sleduje, zda trvají důvody pro pobyt dítěte
v ústavním zařízení. (srv. § 29, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
28. Má oprávnění navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, zjišťovat v místě bydliště
dítěte, ve škole a ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení,
v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče o dítě pečují,
v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování. (srv. § 52, odst. 1,
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
29. Má oprávnění pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte
a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte. (srv. §
52, odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů
30. Je povinen na žádost poskytnout soudu a správnímu úřadu údaje potřebné pro
občanské soudní a správní řízení, orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné
pro trestní řízení, orgánu sociálního zabezpečení, orgánu pomoci
v hmotné nouzi a orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro rozhodování
o sociálních dávkách. Je povinen orgánu činnému v trestním řízení oznamovat
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán na dítěti trestný čin, nebo že dítě bylo
použito ke spáchání trestného činu, nebo že dochází k násilí mezi rodiči, nebo pokud
není plněna vyživovací povinnost k dítěti. (srv. § 51, odst. 5, a dále § 51, odst. 9, písm.
b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů)
31. Má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění
sociálně-právní ochrany seznámí. (srv. § 57, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
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32. Zajišťuje výkon funkce tajemníka komise pro sociálně-právní ochranu dětí jako
zvláštního orgánu obce ve smyslu § 38 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
33. Řídí se při své činnosti Standardy kvality sociálně-právní ochrany, jejichž
prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při
postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným
osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu
sociálně-právní ochrany. (§ 9a, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 473/2012, o provedení
některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 Vyhlášky)

6. Úřední hodiny a pracovní doba odboru sociálních věcí
PO

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

ÚT

8:00 – 12:00*

13:00 – 16:00*

ST

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

ČT

8:00 – 12:00*

13:00 – 15:30*

PÁ

8:00 – 12:00*

-

*Návštěvní hodiny ve dnech úterý, čtvrtek a pátek jsou možné pouze po předchozí
domluvě mezi veřejností a zaměstnanci.

Výtah ze standardu č. 2. Prostředí a podmínky
2c Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci
s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana, zejména
s ohledem na potřeby dětí.

1. Přehled materiálního vybavení pracoviště OSPOD ve vztahu
k cílové skupině dětí
1.1.

Dětský koutek a vybavení pro děti, včetně přebalovacího koutku v 1. patře

Pracoviště OSPOD je, především v dětském koutku, vybaveno hračkami, omalovánkami,
pastelkami (+ další výtvarnými potřebami), je vybaven kobercem, stylizován do dětských
barev, tak aby působila co nejpříjemněji na dítě v takovém věkovém rozptylu.
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Obr. 9 - Dětský koutek a přebalovací pult v 1. patře
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3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či
jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění
těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.

Přehled vytvořených postupů a pravidel OSPOD Praha 8




























Popis zajištění výkonu SPO - způsob dopravy pracovníků OSPOD
Informace o dostupnosti pracovníků OSPOD v rámci stanovené pracovní doby
Dosažitelnost pracovníků OSPOD
Postup pro zajištění pohotovosti pracovníků OSPOD mimo sjednanou pracovní dobu
Pravidla využívání materiálního vybavení a jeho dostupnost
Pravidla postupu v případě krádeže či ztráty techniky
Pravidla užívání služebního vozidla a služebního mobilního telefonu
Postup pro rezervaci služebního vozu
Zpracovaná pravidla pro výběr a přijímání pracovníků OSPOD
Zpracovaná pravidla pro hodnocení zaměstnanců
Způsob vyhledávání a monitorování ohrožených dětí
Pravidla postupu přijímání a evidence jednotlivých případů
Popis zaevidování případu do rejstříků Om, Nom, pomocných rejstříků
Určení lhůt mezi přijetím oznámení, zaevidováním případu a přidělení konkrétnímu pracovníkovi
OSPOD
Pravidla vyhodnocení naléhavosti jednotlivých případů OSPOD
Opatření koordinátora případu orgánu sociálně-právní ochrany dětí vůči rodičům/osobám
zodpovědným za výchovu dítěte, kteří nespolupracují a neplní své rodičovské povinnosti, resp.
opatření vůči nezletilému.
Principy výkonu SPO na OSPOD ÚMČ Praha 8
Spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které zajišťují specializované služby
Postup pro pravidelnou kontrolu případů nadřízeným pracovníkem.
Evidence dětí a spisová dokumentace o dětech vedená orgánem sociálně-právní ochrany dětí
ÚMČ Praha 8
Nahlížení do spisové dokumentace Vyřizování a podávání stížností dle §175 SŘ
Podjatost pracovníků OSPOD - § 14, odst. 1 SŘ
Postup podání stížnosti na postup soc. pracovnice ÚMČ Praha 8 dle §89, §175 a §178 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád.
Postup podání námitky podjatosti sociální pracovnice ÚMČ Praha 8 dle §14 SŘ
Zprostředkování návazných služeb pro občany
Návaznost výkonu SPO u dětí starších 16 let.
Zásady bezpečného sociálního šetření v rodině
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Směrnice a dokumenty OSPOD k jednotlivým kritériím
Standardů kvality výkonu sociálně-právní - přehled
Kritérium 1a









Kritérium 1b











Kritérium 2a – 2d

Kritérium 4a – 4c








www.praha8.cz
organizační řád
organizační schéma
příspěvkové organizace ÚMČ Praha 8
odbory ÚMČ Praha 8
zajištění zastupitelnosti a pracovní pohotovost
v Pracovním řádě
NAŘÍZENÍ TAJEMNÍKA, Úřadu Městské části
Praha 8, č. 4 / 2011, k provozu služebních
motorových vozidel a používání soukromých
motorových vozidel ke služebním účelům
a poskytování cestovních náhrad a náhrad za
použití soukromého motorového vozidla ke
služebním účelům
www.praha8.cz
Organizační řád
Organizační schéma
Pracovní řád
NAŘÍZENÍ TAJEMNÍKA, č. 4 / 2011, k provozu
služebních motorových vozidel a používání
soukromých motorových vozidel ke služebním
účelům a poskytování cestovních náhrad
a náhrad za použití soukromého motorového
vozidla ke služebním účelům
www.praha8.cz
Pracovní řád - část V. – Pracovní doba, její
dodržování a doba odpočinku – článek 1 –
Pracovní doba
NAŘÍZENÍ TAJEMNÍKA Úřadu městské části
Praha 8 č. 5/2016 k pravidlům elektronické
evidence docházky zaměstnanců Úřadu městské
části ze dne 26. 2. 2016.
www.praha8.cz
Organizační řád
Organizační schéma
Odbory ÚMČ Praha 8
Pracovní řád
www.praha8.cz
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Kritérium 5a-5e








Organizační řád
Organizační schéma
Odbory ÚMČ Praha 8
Pracovní řád
Sociodemografická analýza 2013, Sociofaktor
s.r.o., 2013, (dostupné na webových stránkám
MPSV ČR);
Analýza sociálně vyloučených romských lokalit
a absorpční kapacity subjektů působící v této
oblasti, 2006 (dostupné na webových stránkách
MPSV ČR).



www.praha8.cz
Organizační řád
Organizační schéma
Pracovní řád
Pracovní řád Pracovní řád
Zákon o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů č. 312/2002
Sb.
Pracovní řád
Adaptační plán
Pracovní řád ÚMČ Praha 8
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých
zákonů.
Zákon o hlavním městě Praze + Statut hl. města
Prahy
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Kritérium 7a – 7b




Jednací řád Komise SPOD
Seznam spolupracujících organizací

Kritérium 8a – 8d



Postupy OSPOD Praha 8 ve Standardech SPO

Kritérium 9a






Etický kodex sociálních pracovníků ČR.
Listina základních práv a svobod.
Úmluva o právech dítěte.
Úmluva o styku s dětmi. (Sdělení MZV
č. 91/2005 Sb.)
Úmluva o občanskoprávních aspektech
mezinárodních únosů dětí. (Sdělení MZV
č. 34/1998 Sb.)

Kritérium 5d

Kritérium 6a – 6d
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Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(Rodinné právo).
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve
věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení
soudním, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
a o změně některých zákonů.
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
ČR, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců,

ve znění pozdějších předpisů.






Kitérium 9b




Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve

znění pozdějších předpisů.
Směrnice MPSV, č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19.
9. 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí
a obsahu spisové dokumentace o dětech
vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a o
stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové
dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.
Instrukce č.j. 142/2007-ODS-org ze dne dbne
5.4.2007 ve znění Instrukce č.j. 33/2013-OD-Org
ze dne 1.2.2016
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o sociálně-právní
ochraně dětí.
Standardy kvality ÚMČ Praha 8
Další zdroje na webových stránkách oddělení
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Kritérium 10a




Kritérium 11
Kritérium 12a, 12b









Kritérium 13a a 13b



Pracovní řád ÚMČ Praha 8
Kritérium 2a
ZSPOD
Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19.
října 2013
Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě
Spisový řád ÚMČ Praha 8
Standardy kvality ÚMČ Praha 8



Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a
stížností podaných orgánům městské části
Praha 8.
Stanovisko MPSV k vyřizování námitek
podjatosti vůči zaměstnancům orgánu sociálněprávní ochrany dětí ze dne 20. února 2012 (č.j.
2012/15432-214)
Standardy kvality ÚMČ Praha 8



Standardy kvality ÚMČ Praha 8



Kritérium 14a a 14b

sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 8 –
Zařízení SPO, osoby pověřené k výkonu SPO
(www.praha8.cz - viz standard 7 - kritérium 7b)
v registru sociálních služeb MPSV – Sociální
služby pro rodiny s dětmi
(http://iregistr.mpsv.cz )
v registru školských zařízení MŠMT – Dětské
domovy, dětské domovy se školou, výchovné
ústavy, diagnostické ústavy etc.
(http://rejskol.msmt.cz/)
Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole
(kontrolní řád)
Standardy kvality ÚMČ Praha 8
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13. Vyřizování a podávání stížností
13a Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a
evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.

1. Vyřizování stížností
Při vyřizování stížností se orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) řídí:
 § 175 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a Interním předpisem - Usnesením č.221/10
RMČ/2003 Rady Městské části Praha 8 ze dne 19. března 2003.

2. Pravidla pro vyřizování stížností rozpracovaná pro OSPOD
1.1.

Definice stížnosti

Stížností se rozumí podání, která je takto stěžovatelem přímo označeno, resp. je dle obsahu
posouzena jako stížnost a souvisí s konkrétním případem výkonu orgánu sociálně právní
ochrany dětí. Může ji podat fyzická či právnická osoba, která je oprávněna v daném případě
jednat. Je třeba rozlišit stížnost od podjatosti.

1.2.

Podání stížnosti

Podání stížnosti ve formě – písemné, ústní, anonymní
- písemné – každá stížnost musí být opatřena razítkem podatelny, nebo podacím
razítkem sekretariátu sociálního odboru s uvedením data a č.j., podání stížnosti.
- ústní - vedoucí SPOD nebo vedoucí Odboru sociálních věcí (podle charakteru
stížnosti a podání klienta) vyhotoví písemný záznam, který bude též opatřen
datem podání
- anonymní – pokud obsahuje údaje potřebné k vyřízení stížnosti

1.3.

Kdo je oprávněn vyřizovat stížnosti

- na pracovníka OSPOD - vedoucí OSPOD, případně vedoucí Odboru sociálních věcí,
- na vedoucího OSPOD - vedoucí Odboru sociálních věcí (dále jen „OSV“)

1.4.

Lhůta pro vyřízení stížnosti

30 dnů, ve složitém případě 60 dnů (dle SŘ- písemně se oznámí stěžovateli důvod
prodloužení vyřízení)

1.5.

Posouzení důvodnosti stížnosti

Posouzení naléhavosti provádí vedoucí OSPOD, nebo vedoucí OSV (podle toho zda se jedná
o stížnost na pracovníka OSPOD nebo vedoucího OSPOD) na základě prostudování spisové
dokumentace, vyjádření příslušného pracovníka OSPOD, vedoucího OSPOD, jednání se
stěžovatelem ev. dalšího důkazního materiálu.
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1.6.

Stížnosti na pracovníka OSPOD

Stížnost na pracovníka vyřizuje vedoucí OSPOD informuje vedoucího Odboru sociálních věcí
o podání stížnosti, o šetření a následně o výsledku v této věci.

1.7.

Vyhodnocení stížnosti

V případě, že je stížnost vyhodnocena příslušným vedoucím jako:

částečně důvodná - vedoucí OSPOD nebo vedoucí Odboru sociálních věcí písemně
uloží příslušnému pracovníkovi OSPOD odstranění zjištěných nedostatků,

důvodná je postupováno v souladu s Pracovním řádem ÚMČ Prahy 8 a Zákoníkem
práce,

nedůvodná - bude zařazena do příslušného pořadače.

1.8.





Vedoucí SPOD nebo vedoucí Odboru sociálních věcí seznámí stěžovatele, pokud o to
požádal, písemně nebo ústně do protokolu s výsledkem prošetření jeho stížnosti.
Pokud není stěžovatel s prošetřením stížnosti, kterou vyřizoval vedoucí OSPOD
spokojen, prošetří stížnost vedoucí OSV
V případě, že stěžovatel nesouhlasí s výsledkem prošetření stížnosti, kterou prošetřil
vedoucí sociálního odboru, je vedoucí sociálního odboru povinen seznámit
stěžovatele o možnosti podání stížnosti nadřízenému orgánu.
- stížnosti na chování pracovníka OSPOD- tajemníkovi ÚMČ Praha 8
- stížnosti týkající se odborného posouzení řešení případu - MHMP řediteli odboru
zdravotnictví, sociální péče a prevence, Charvátova 145, 11000 Praha 1, Nové Město.

1.9.





Seznámení stěžovatele s vyřízením stížnosti

Evidence stížností

V průběhu šetření bude stížnost uložena u vedoucího OSPOD nebo vedoucího OSV,
podle toho kterému vedoucímu byla stížnost podána.
Vyřízené stížnosti se všemi materiály, nutnými pro vyřízení budou chronologicky
řazeny do pořadače (označen Stížnosti 2015-) určeného pouze pro vyřizování
stížností. Materiály ke každé stížnosti budou uloženy dohromady v průhledných
deskách (euroobalech) a takto bude řazeno do šanonu. Pro větší přehled na obalu
každé stížnosti bude nalepena samolepka s označením výsledku prošetření stížnosti
(důvodná, částečně důvodná, nedůvodná, datum podání a vyřízení).
Vedoucí OSPOD podle charakteru stížnosti (spory rodičů – druhý rodič má právo při
požádání o nahlížení do spisu být seznámen s podanou stížností) určí, zda kopie
stížnosti bude zařazena do spisu Om, Nom.

1.10. Informace pro veřejnost
Občané mohou podat stížnost na postup konkrétního úředníka ÚMČ Praha 8. Pro tento účel
mohou získat informace jakým způsobem podat stížnost: na webových stránkách ÚMČ Praha
8.
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