
Shrnutí kontrolní činnosti v rámci standardů kvality SPO – zjištěná pochybení 
 
Období: prosinec 2018 – leden 2019 
 

Standard č. 4 – Personální zabezpečení výkonu SPO  

Kritérium 4b) - Počty zaměstnanců OSPOD nejsou přiměřené velikostem spádových obvodů. 

Kritérium 4c) - OSPOD nemá v současné době zaměstnance se specializací v oblasti ochrany týraných 

a zneužívaných dětí, s uvedením písemně zpracovaných oprávnění a povinností u jednotlivých 

zaměstnanců. 

 

Standard č. 5 – Přijímání a zaškolování 

Kritérium 5a) - Na OSPOD pracuje zaměstnanec, který nedisponuje zkouškou zvláštní odborné 

způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí. 

Kritérium 5c) - Zaměstnanec OSPOD nebyl v zákonem stanovené lhůtě přihlášen ke zkoušce zvláštní 

odborné způsobilosti a tuto zkoušku dosud neabsolvoval. 

 
Standard č. 6 – Profesní rozvoj zaměstnanců  

Kritérium 6c) - Někteří zaměstnanci zařazení do OSPOD nesplnili průběžné vzdělávání v rozsahu 6 

pracovních dnů za kalendářní rok s akreditací MPSV.  

 

Standard č. 8 – Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 

Kritérium 8d) - Zaměstnanci OSPOD neprokázali počty rodin (pozor! nejedná se o počty spisů), s 

kterými v jednotlivých agendách pracují.  

 

Vzor formuláře pro evidenci počtu rodin – příloha č. 1.  

 

Standard č. 9 – Jednání, vyhodnocování a IPOD 

Kritérium 9a) - OSPOD nepostupoval v souladu s principem podpory samostatnosti klientů. Současně 

nebylo dodrženo ustanovení § 47 odst. 5 ZSPOD.  

Kritérium 9c) - Porušení ustanovení § 10 odst. 3 písm. c), § 54 zákona, porušení čl. 6 odst. 1 Směrnice.  

Kritérium 9d) - Byly nesprávně stanoveny termíny pro naplnění cílů uvedených v IPOD; dále byly cíle 

uvedené v IPOD stanoveny převážně pěstounce, bez jakékoliv zapojení nezletilého dítěte do procesu 

naplnění IPOD; dále nedodržení lhůty pro vypracování IPOD (porušení ustanovení § 10 odst. 5 písm. a), 

b), c) ZSPOD).  

 

  Standard č. 12 – Dokumentace o výkonu SPO 

  Kritérium 12a)  

  1. Porušení čl. 2 odst. 4, čl. 4 odst. 1, čl. 8, čl. 10 odst. 1 písm. o) Směrnice. 

2. Porušení ustanovení § 30 a § 21 odst. 1 ZSPOD. 

 

Standard č. 14 – Návaznost výkonu SPO na další subjekty  

Kritérium 14b) - Jedná se o nedodržení ustanovení § 29 odst. 2 písm. a) a b) ZSPOD.  

 

Při dalších kontrolách se budeme zaměřovat především na dodržování kritéria 12a) – zejména 

postupy OSPOD v souladu se Směrnicí. 



PŘÍLOHA Č. 1 VZOR FORMULÁŘE – POČET RODIN DLE KRITÉRIA 8D) 
 

Jméno pracovníka:  

Agenda  Období:  

 

Pořadové 
číslo rodiny 

Značky spisových dokumentací, které se vztahují k dané rodině 

1. Om 1/2019 

2. Nom 2/2019 

3. Om 3/2019; Om 4/2019 
4. … 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 


