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Vážený pane magistře, 

 

dne 25. 2. 2020 obdržel ÚMČ Praha 9, Odbor sociální, OSPOD, Vaši žádost o zaslání 

informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Úřad městské části Praha 9 je ve smyslu ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost 

poskytnout informace vztahující se k jeho působnosti, a to v oblasti samostatné působnosti  

a v oblasti přenesené působnosti. Po projednání předmětné žádosti rozhodl tak, že se 

žádosti o: 

 

1) sdělení, jaké jsou požadavky na vzdělání sociálního pracovníka na OSPOD, 

2) sdělení, jakým způsobem jsou pracovníci OSPOD instruování k tomu, aby se neřídili 

doporučeními a metodikami MPSV, 

3) sdělení postupu, jakým rozhoduje v otázce svěřování do péče OSPOD Praha 9,  

4) předání interních dokumentů, se kterými OSPOD pracuje ve věci svěřování dětí do péče, 

5) sdělení, od jakého věku dítěte se doporučuje střídavá péče, 

6) vysvětlení, jakou formou je poskytována statisika MPSV, 

7) zaslání ukázky zpracovaných spisů v rámci předchozí žádosti o informace, 

 

 vyhovuje. 

 

1. Každý pracovník zařazený na OSPOD splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání 

sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou 

způsobilostí podle zákona o úřednících územních samosprávných celků. Metody sociální 

práce jsou součástí školského vzdělávání pracovníků a dále v rámci povinných školení 

pracovníků OSPOD. 

 

2. Metodiky MPSV mají doporučující charakter, pracovníci mají povinnost řídit se zákonnými 

normami. 

 

 



3. O rozhodování dětí do péče rozhoduje vždy soud, nikoliv OSPOD.  

 

4. OSPOD Praha 9 vlastními interními dokumenty týkajících se svěření dětí do péče 

nedisponuje.  

 

5. Svěření dítěte do střídavé péče se neodvíjí pouze od jeho věku, ale jeho vyspělosti  

a dalších osobnostních a fyziologických předpokladů. Dále zejména od rodinného zázemí  

a výchovných kompetencí rodičů, jejich vzájemných vazeb, osobních a majetkových poměrů. 

Na základě daných skutečností kolizní opatrovník zastává své stanovisko. Věková hranice 

striktně daná není. 

 

6. OSPOD vypracovává 1x ročně pro MPSV statistiku, formulář „Roční výkaz o výkonu 

sociálně právní ochrany dětí“ je k dispozici na stránkách: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1. 

 

7. Doporučení OSPOD o svěření dětí do péče u soudu a jejich odůvodnění u vzorových 10 

spisů z let 2016-2020: 

 

Vzorek 1: OSPOD navrhoval péči matky, otec se od narození dětí o péči  nepodílel, o děti se 

nezajímal, byl neznámého pobytu. 

Vzorek 2: OSPOD navrhoval střídavou péči rodičů, na základě dohody rodičů, která byla 

v zájmu dítěte.  

Vzorek 3: OSPOD navrhoval péči matky, na základě dohody rodičů, která byla v zájmu dětí. 

Vzorek 4: OSPOD navrhoval péči matky, kdy v její péči nebyly shledány nedostatky a otec 

se k tomuto s ohledem na věk dítěte rovněž přikláněl. V dalším řízení matka v péči o nezl. 

selhala (závislost, zanedbávání péče o nezl. ze strany matky), nezl. svěřena otci. 

Vzorek 5: OSPOD navrhoval pěstounskou péči, z důvodu závislosti u rodičů, nedostatečných 

bytových a materiálních podmínek rodičů, nedostatečných rodičovských kompetencí.  

Vzorek 6: OSPOD navrhoval péči matky, otec ve VTOS. Následně matka zemřela, nezl. 

v NRP, po propuštění otce z VTOS jeho péče. 

Vzorek 7: OSPOD navrhoval společnou péči rodičů, na základě dohody rodičů, která byla 

v zájmu dětí. 

Vzorek 8: OSPOD navrhoval péči otce, z důvodu prokazatelně lepších výchovných 

předpokladů na základě znaleckých posudků a přání dítěte.  

Vzorek 9: OSPOD navrhoval péči tety nezl., otec neuveden, matka dítě opustila. 

Vzorek 10: OSPOD navrhoval střídavou péči rodičů s ohledem na přání dětí, osobnostní  

a výchovné předpoklady obou rodičů. Rodiče se ve věci nedohodli, vypracovány znalecké 

posudky. 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Dobišová Zemanová 

vedoucí Odboru sociálního 
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