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STANDARD č. 9 – jednání, vyhodnocování a individuální plán 

ochrany dítěte     

9 a 

Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany 

základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména - 

respektuje individuální přístup ke všem klientům, vychází 

z individuálních potřeb každého klienta, podporuje samostatnost 

klientů, uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta, 

motivuje k péči o děti, posiluje sociální začleňování klientů, důsledně 

dodržuje lidská práva a základní svobody, podporuje kontakt 

s přirozeným sociálním prostředím, informuje klienta o postupech 

používaných při výkonu sociálně-právní ochrany. 

 

Pracovníci OSPOD se řídí pravidly etického kodexu sociálního pracovníka, který 

upravuje obecná i konkrétní pravidla jejich práce. Etický kodex je na pracovišti 

OSPOD k dispozici k nahlédnutí. 

Při jednání s klientem dodržují pracovníci OSPOD základní principy výkonu 

sociálně-právní ochrany, zejména: 

a) respektují individuální přístup ke všem klientům (z hlediska věku, pohlaví, 

národnosti, barvy pleti apod.), při jakémkoliv jednání s klientem respektují 

jeho jedinečnost, zároveň s ním jednají vždy tak, aby byla zajištěna ochrana 

důstojnosti a lidských práv 

b) vychází z individuálních potřeb každého klienta (podpora v zajištění péče, 

bydlení, financí, poradenství, vzdělávání apod.), respektují potřeby klienta s 

ohledem na jeho jedinečnost, osobnostní charakteristiku a s ohledem na 

situaci, ve které se klient nachází, jednají tak, aby chránili důstojnost klienta a 

jeho práva, přičemž pomáhají všem klientům stejným úsilím 

c) při práci s klienty uplatňují efektivní metody sociální práce (rozhovor, aktivní 

naslouchání, pozorování, místní šetření, výchovná komise, případová 

konference apod.), motivují klienty k vědomí vlastní odpovědnosti, podporují 

je při hledání možností řešení jejich problémů 

d) podporují samostatnost klientů (poradenstvím i zprostředkováním kontaktu 

pro vyřízení potřebných dokumentů, sociálních dávek, dojednání odborné 

podpory a služeb), uplatňují princip zkompetentňování klienta  
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e) uplatňují individuální přístup k potřebám každého klienta (věk, zdravotní 

handicap apod.), respektují každého klienta jako samostatnou, jedinečnou 

osobnost, za současného přihlédnutí k individuálnosti jak každého klienta, tak i 

řešeného problému klienta 

f) motivují k péči o děti, posilují výchovné kompetence rodičů, zprostředkovávají 

spolupráci s odbornými poradenskými zařízeními, edukují o specifických 

potřebách dětí různých věkových kategorií, motivují ke zlepšování podmínek 

pro případné znovupřevzetí dětí zpět do své péče apod.  

g) posilují sociální začleňování klientů (poskytováním informací a poradenstvím, 

zapojením klienta do plánování řešení jeho situace, zprostředkováním sociálně 

aktivizační služby apod.), vychází ze zásady rovného přístupu všech klientů ke 

vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám, jejich 

intervence jsou cíleně zaměřené i na preventivní působení 

h) důsledně dodržují lidská práva a základní svobody (dle Úmluvy o právech 

dítěte, Listiny základních práv a svobod, dodržováním zákonů apod.) 

i) podporují kontakt dětí s přirozeným sociálním prostředím (podpora kontaktu 

s rodiči u dětí s nařízenou ústavní, ochrannou výchovou nebo NRP) 

j) informují klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany, 

jsou otevření, transparentní, řídí se skutečností, že základním pilířem sociálně-

právní ochrany je hájit nejlepší zájem dítěte  

Pro naplnění principů a kvalitní výkon SPOD sociální pracovníci využívají a v praxi 

naplňují základní zákony, normy, metodiky a dokumenty týkající se práv dětí, 

ochrany dětí a pravidel sociální práce.  

Řídí se zejména těmito zákony a ostatními právními předpisy: 

• 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.) 

• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(zejména část druhá – rodinné právo)   

• Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů  
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• Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) 

• Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších přepisů 

• Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 

Sb. 

• Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů  
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• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 

znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), 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 České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před 

některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány 

• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

• 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 - Org. ze dne 5. 4. 2007, kterou se upravuje postup 

při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 

• Vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí 

• Standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany  

Zaměstnanci znají základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, včetně 

základních lidských práv a svobod, a v praxi je důsledně uplatňují. 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakony/MHInstrukceoVRdeti.pdf
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Vůdčím pravidlem pro činnost orgánů OSPOD je princip preventivního působení 

na rodinné vztahy, jsou-li zasaženy tak, že přichází v úvahu působení veřejné moci. 

Opatření SPO jsou hierarchicky uspořádána ve vnitřně provázaný celek umožňující 

volbu nástrojů podle konkrétní situace, v níž se dítě nachází, a podle intenzity 

ohrožení. 

Sociální pracovníci dále uplatňují tyto principy a zásady: 

• respekt k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou 

příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální 

orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez 

ohledu na to, jek se podílí na životě celé společnosti, 

• respekt k právu každého jedince na seberealizaci, 

• ochrana důstojnosti a lidských práv klientům, 

• nulová diskriminace, 

• ochrana klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení, 

• vedení klientů k vědomí odpovědnosti sám za seberealizaci, 

• hájení nejlepšího zájmu dítěte, 

• podpora vytváření podmínek pro zdárný fyzický, duševní, duchovní a sociální 

rozvoj dítěte, 

• respekt k právům a povinnostem rodičů vůči dítěti, podpora jejich 

odpovědnosti za výchovu a vývoj dítěte,             

• motivace rodičů k tomu, aby mohlo dítě vyrůstat ve svém přirozeném 

prostředí, 

• maximální snaha o zamezení oddělení dítěte od rodičů či osob odpovědných za 

jeho výchovu, pokud to není v přímém rozporu s jeho nejlepšími zájmy, 

• podpora v návratu dítěte do jeho přirozeného prostředí či náhradního 

rodinného prostředí, pokud bylo dítě umístěno mimo svou rodinu, 

• podpora pravidelného účelného kontaktu dítěte s oběma rodiči, není-li to v 

přímém rozporu s nejlepším zájmem dítěte, 

• respekt k právu dítěte být informováno, sdělit svůj názor a přání (participace 

dítěte), podpora jeho uskutečnění, 

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, 

prospěch a blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí 

na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí 

dítěte. 

Při poskytování SPO se přihlíží též k názorům, přáním a pocitům samotných dětí, 

které mají právo své názory, přání či pocity svobodně vyjadřovat, a to bez 
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přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu. Dětem, které jsou již 

schopny pochopit situaci a projednávané záležitosti, musí být poskytovány potřebné 

informace o všech podstatných záležitostech týkajících se dítěte, které jsou 

předmětem činnosti OSPOD nebo předmětem rozhodování soudu.  

Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv 

diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo 

jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu. Sociálně-právní 

ochrana se poskytuje bezplatně, všem nezletilým dětem mladším 18 let, které se 

nachází pod jurisdikcí (na území) České republiky. 

Stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu 

jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a ostatních 

aspektů integrity dítěte jako nositele práv daných Ústavou, Listinou a práv 

vyplývajících z mezinárodních závazků ČR. Stát však nenahrazuje plnění povinností a 

odpovědnost rodičů, ani nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské 

zodpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy. 
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9b 

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání 

s osobami se specifickými potřebami, nebo má dojednanou 

spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tuto 

službu zajistí externě. 

 

Klientům se specifickými potřebami je zajišťována stejně kvalitní sociálně-právní 

ochrana jako ostatním klientům.  

Každý pracovník SPOD je připraven na výskyt specifických potřeb u klientů a je 

schopen na ně pružně reagovat.  

V případě potřeby mají sociální pracovníci k dispozici kontakty na poskytovatele 

služeb pro osoby se specifickými potřebami a tlumočníky a jsou schopni s nimi 

dojednat včasnou spolupráci.  
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9 c 

Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů zejména 

v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 

zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále 

jen vyhodnocování), zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě 

vymezené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. 

b), nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze 

závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené v § 6 

zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany vyhodnocování. 

 

Po přijetí oznámení a provedení základní evidence sociální pracovník SPOD 

jednotným postupem v rámci procesu úvodního vyhodnocování situace dítěte a jeho 

rodiny zmapuje závažnost ohrožení dítěte.  

Jednotně u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí 

uvedených v § 54 zákona, provede základní vyhodnocování potřeb dítěte a 

situace rodiny, zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě vymezené v § 6 a § 54 

písm. a) zákona o SPO, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona o SPO, nebo o dítě 

zařazené do evidence dětí z jiného důvodu.  

Základní vyhodnocení potřeb dítěte provádí koordinátor případu, a to nejpozději do 

patnácti dnů od přijetí případu. Výstupem je zmapování situace dítěte a zjištění, jestli 

je ohrožen příznivý vývoj dítěte podle § 6 a § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o SPO. V 

případě, že je situace vyhodnocena tak, že je dítě ohroženo, jedná se o dítě 

vymezené v § 6 zákona o SPO a jsou tedy shledány důvody pro výkon SPO, vytváří 

koordinátor případu podrobné vyhodnocení situace dítěte a individuální plán. 

V případě, že v rámci rodiny je více nezl. dětí, je základní vyhodnocení vytvářeno pro 

každé dítě zvlášť, neboť se vyhodnocují a zohledňují vždy jeho specifické a 

individuální potřeby. 

Podrobné vyhodnocení dítěte slouží k hlubší analýze situace dítěte, situace rodiny 

včetně širšího kontextu za účelem nalezení zdrojů podpory. Cílem je identifikace 

potřeb dítěte a jeho rodiny a ověření jejich naplňování, zjištění silných stránek rodičů 

či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte a jejich kapacity s ohledem na 

uspokojování potřeb dítěte (rizikové a ochranné faktory). Vyhodnocování je vždy 

zaměřeno na dítě s cílem zajistit jeho bezpečí a blaho. Zaměření a rozsah 
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vyhodnocení je stanoveno v § 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., kterou se provádí některá 

ustanovení zákona o SPOD.  

Výstupem podrobného vyhodnocení situace dítěte je tak objektivní vyhodnocení 

situace konkrétního dítěte, určení míry jeho ohrožení, zmapování kapacity a zdrojů v 

rodině i v širším sociálním okolí dítěte a rodiny. Na jeho základě jsou následně 

plánována a přijímána adekvátní opatření a intervence, zprostředkovávaná služba a 

další aktivity směřující k odpovídající podpoře dítěte a jeho rodiny. 

Podrobné vyhodnocování případu musí být vytvořeno nejpozději do 30 dnů od přijetí 

případu, přičemž se nejedná o jednorázový úkon, nýbrž o kontinuální proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní ochrany dětí 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015128 
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR 

 
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. 

9 d 

Orgán sociálně-právní ochrany obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností zpracovává v případě, kdy provedl podrobné 

vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona 

individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a 

následně jej uzavírá. 

 

V případě, že sociální pracovník OSPOD provedl podrobné vyhodnocování se 

závěrem, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, zpracovává individuální plán 

ochrany dítěte (IPOD). 

IPOD je vytvářen na základě provedeného vyhodnocení, ve kterém sociální pracovník 

stanoví jednotlivé cíle/kroky směřující k ochraně dítěte, naplňování zjištěných a 

nedostatečně zajištěných potřeb dítěte a odstranění příčin jeho ohrožení. Jednotlivé 

cíle a kroky jsou plánovány ve spolupráci s rodiči dítěte, osobami odpovědnými za 

jeho výchovu a dalšími odborníky.  

IPOD je pravidelně vyhodnocován a aktualizován se zaměřením na aktuální situaci 

dítěte a jeho rodiny.  

Obsah IPOD je stanoven v § 2 vyhlášky č. 473/2012 Sb., kterou se provádí některá 

ustanovení zákona o SPOD.  

IPOD je přehledným dokumentem, z něhož jsou zřejmé dílčí kroky přijaté k ochraně 

dítěte, osoby podílející se na pomoci dítěti a rodině a časový rámec, v němž se 

jednotlivé kroky naplňují. Při jeho vypracovávání je stanoven termín realizovaných 

opatření, na jeho základě je následně plán aktualizován pro další časový úsek práce 

na případu spolu s termínem následného vyhodnocení. 

IPOD obsahuje: 

• stanovení cíle (případně cílů), 

• přehled konkrétních kroků s jasnou formulací, osobami odpovědnými za 

provedení kroku, termínu plnění (co, kdy, kdo), 

• přehled rizik a alternativních kroků 

• stanovení termínu a způsobu vyhodnocení plánu. 
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Pracovníci OSPOD dodržují ustanovení § 10 odst. 5 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., 

které ukládá povinnost zpracovat plán od počátku doby poskytování sociálně-právní 

ochrany, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí podnětu. V průběhu poskytování 

SPOD je IPOD ve spolupráci aktualizován a po ukončení poskytování sociálně-právní 

ochrany uzavřen. 

IPOD slouží zejména: 

• k vymezení příčin ohrožení dítěte, 

• ke stanovení opatření na ochranu dítěte, 

• k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte, 

• k přijetí opatření na posílení funkcí rodiny. 

IPOD sestavuje příslušný pracovník SPOD (koordinátor případu) ve spolupráci 

s rodičem/rodiči a dítětem. V případě staršího dítěte je jeho přítomnost a zapojení do 

tvorby IPOD nezbytná. IPOD je konkrétním nástrojem pro naplnění zjištěných potřeb 

dítěte a směřuje ke stavu, kdy dítě již není ohroženo. 

 

Cíle IPOD: 

 

• specifické (jasné a konkrétní), 

• měřitelné (s možností posoudit, zda jich bylo dosaženo), 

• akceptovatelné (přijatelné pro všechny osoby, kterých se týkají), 

• reálné (vycházet z reality, musí jich být možno reálně dosáhnout), 

• sledovatelné (pracovník průběžně sleduje, jak se dosažení cíle vyvíjí). 

 

Termín, kdy bude IPOD vyhodnocen/přehodnocen stanovuje pracovník OSPOD při 

jeho tvorbě. Dle aktuálního vývoje situace může být termín změněn, zejména když 

dojde ke změně situace dítěte nebo rodiny, nebo v případě, že IPOD není evidentně 

od začátku naplňován. Optimální IPOD počítá i s alternativními řešeními. Může také 

dojít k naplnění cílů a potřeb dítěte a k uzavření případu, nebo k naplnění potřeb 

dítěte nedojde, pak pracovník SPOD přehodnocuje kroky a možná i cíle tak, aby 

odpovídaly konkrétní situaci. Přehodnocování plánu probíhá za spolupráce pracovníka 

OSPOD, dítěte a jeho rodičů a spolupracujících osob v různých intervalech, které 

odpovídají dané situaci (individuálně a flexibilně reagují na potřeby), např. 1x za 6 

týdnů, 1x za 3 měsíce apod. 

 

 

 


