Sociálně-právní ochrana dětí
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Sociálně-právní ochranou dětí (často používaná zkratka SPOD) se rozumí
zejména:
a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být
trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a
vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu
prostředí dítěte.

Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je Úřad městyse Vranov nad Dyjí jako obecní úřad dle § 4
odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociální ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje
činnosti obce a obecního úřadu především podle tohoto zákona.
Kontakt:
Úřad městyse Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
Lenka Franeková DiS., tel.: 515 225 905, franekova@ouvranov.cz

Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, tedy obecním úřadem obce s rozšířenou
působností je pro městys Vranov nad Dyjí Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Kontakt:
Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nám. Armády 1213/8, 669
22 Znojmo, PhDr. Šárka Gambasová, vedoucí odboru, tel.: 515 216 560, fax: 515 216 558,
e-mail: sarka.gambasova@muznojmo.cz

Úřad městyse Vranov nad Dyjí je povinen:
 vyhledávat děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnost plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy
jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření
dítěte do její výchovy; které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že
zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo
návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti
mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně
páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; které se opakovaně dopouští útěků od
rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; na kterých











byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj
nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; které jsou na základě žádostí rodičů nebo
jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících
nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; které
jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte,
popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; které jsou žadateli o udělení mezinárodní
ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České
republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud
tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí
nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
projednat s dítětem nedostatky v jeho chování
sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno přístupu dětí do prostředí, které je
pro ně z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující
poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte
podle zvláštních právních předpisů,
oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o
dítě, na které je ochrana zaměřena především
v případě, že se dítě ocitne bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo
jejich hospitalizace, je povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči, zpravidla dá při zajištění
této péče přednost příbuznému dítěte
podávat soudu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte a na
žádost poskytovat další údaje v rozsahu daném zákonem o sociálně-právní ochraně dětí

Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, státní orgány,
kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, pověřené
osoby, školy, školská zařízení a poskytovatele zdravotních služeb o pomoc při ochraně svého života a
dalších svých práv; tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti
odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za
výchovu dítěte.
Orgány sociálně-právní ochrany, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřené osoby jsou
povinny se řídit při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou
kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Plnění standardů kvality
sociálně-právní ochrany se hodnotí systémem bodů.
Standardy kvality sociálně-právní ochrany obsahují:
a) principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany,
b) standardy sociální práce s klientem,
c) standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany,
d) technicko - provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

