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Přílohy: 0 

  

 Odpověď   

 

Vážená paní inženýrko,  

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

10.08.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace 

týkající se problematiky sociálně právní ochrany dětí.  

 

 

 

 
 

 

http://www.sumperk.cz/


 

 

 

Na základě podkladů Odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk Vám povinný subjekt dle InfZ k Vaší 

žádosti sděluje následující:  

1) Oddělení sociálně - právní ochrany dětí Městského úřadu v Šumperku (dále jen OSPOD) je 

orgánem sociálně - právní ochrany dle §4, odst. 1b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, v platném znění. Účelem je ochrana práv dítěte a jeho oprávněných 

zájmů v souladu s ustanovením §1 odst. 1 uvedeného zákona. 

2) Zájmy dítěte OSPOD hájí na základě uvedeného zákona, poskytuje, mimo jiné zákonné 

povinnosti, preventivní a poradenskou činnost a má oprávnění daná zákonem, např. uložit 

výchovná opatření, podávat návrhy k soudu na ochranu dítěte.  

3) Absence zaměstnance OSPOD je řešena nastaveným zástupem v rámci oddělení. 

4) Dlouhodobé absence veřejně přístupné nejsou.  

5) Každý zaměstnanec OSPOD postupuje dle platných právních předpisů a metodik nadřízeného 

orgánu. 

6) Spolupracuje v zákonné rovině dle ustanovení §14 odst. 1) uvedeného zákona (podávání 

návrhů) a při výkonu opatrovnictví v souladu s ustanovením § 892, odst. 3, občanského 

zákoníku a ve spojení s § 469, odst. 1) a 2) zákona o zvláštních řízeních soudních. 

7) Ne, není.  

8) V těchto případech OSPOD spolupracuje s intervenčními centry a dle konkrétní situace a 

uvážení může podat soudu návrh na nařízení předběžného opatření dle zákona o zvláštních 

řízeních soudních (v případech kdy takto neučiní rodič)  

9) OSPOD při rozhovoru s dítětem přihlíží k věku a vývoji dítěte tak, aby nedošlo k narušení jeho 

psychického a citového vývoje. Sociální pracovník dokáže vyhodnotit situaci dítěte při 

rozhovoru a v případě problému a nepohody dítěte rozhovor ukončí. Rodičům doporučí další 

odbornou psychologickou péči. 

10) Neposkytuje, není upraveno žádnou zákonnou normou. 

11) Není žádnou normou upraveno, výkon rozhodnutí (exekuce) je v gesci soudu a ten rozhoduje o 

účastnících výkonu rozhodnutí, zpravidla sociálního pracovníka OSPOD přibírá. 

12) OSPOD má dle ustanovení § 51, odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí povinnost na 

žádost vyjmenovaných subjektů sdělit požadované, mu známé informace (soudy, orgány činné 

v trestním řízením, věznice, intervenční centra, orgány soc. zabezpečení apod.). 

  

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková  

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů  

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk  
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