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1. Úvodní ustanovení 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
SPOD“) v § 9a odst. 4 a vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD v 
§ 6 zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality. Standardy kvality jsou 
souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní 
ochrany pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám 
odpovědným za východu dítěte, včetně stanovení vnitřních postupů orgánů sociálně-právní ochrany 
dětí.  

Sociálně-právní ochrana dětí se podle § 6 zákona o SPOD zaměřuje především na děti, jejichž rodiče: 

• zemřeli, 
• neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo 
• nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 

dále pak na děti, které: 

• byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za východu dítěte, pokud tato osoba neplní 
povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, 

• 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 
15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají 
přestupky podle zákona upravujícího přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, 

• 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, 

• jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za východu dítěte opakovaně 
umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových 
zařízeních trvá déle než 6 měsíců, 

• jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za východu dítěte, 
popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,  

• 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.   

Podle § 10 zákona o SPOD je obecní úřad povinen:  

• vyhledávat děti uvedené v § 6, 
• působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské povinnosti, 
• projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, 
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• projednat s dítětem nedostatky v jeho chování, 
• sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, 

které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, 
• poskytnut 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 děti uvedené v § 6. 

Obec v samostatné působnosti vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a 
vzdělávací činnost dětí. 

2. Místní a časová dostupnost 

Poskytování sociálně-právní ochrany dětí ve městě Lázně Bělohrad zajišťuje prostřednictvím 
sociálního pracovníka správní odbor městského úřadu Lázně Bělohrad.  

Městský úřad zajišťuje prostřednictvím sociálního pracovníka sociálně-právní ochranu dětí na celém 
území správního obvodu, tzn. nejen v jednotlivých částech obce: Brtev, Dolní Javoří, Dolní Nová Ves, 
Horní Nová Ves, Hřídelec, Lány, Lázně Bělohrad, Prostřední Nová Ves a Uhlíře, ale rovněž tak ve 
správním obvodu: Choteč, Lázně Bělohrad, Mlázovice, Svatojánský Újezd a Šárovcova Lhota.  

Sociální pracovník při výkonu sociálně-právní ochrany dětí nemá pohotovost. Sociálně-právní ochrana 
dětí je vykonávána pouze během pracovní doby sociálního pracovníka. Pro předem nesjednané 
schůzky je doporučeno využít úřední hodiny městského úřadu. 

Úřední hodiny městského úřadu Lázně Bělohrad: 

Pondělí:  8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 

Úterý: pro veřejnost zavřeno 

Středa:  8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 

Čtvrtek:  pro veřejnost zavřeno 

Pátek: 8:00 – 11:30 

Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována jednak formou ambulantní v prostorách kanceláře 
sociálního pracovníka a obecního úřadu, tak formou terénní v přirozeném prostřední klientů.  
Přirozeným prostředím klientů může být jednak jejich obydlí, ale i jeho okolí, místo, kde během dne 
nejčastěji tráví čas, nebo kde se cítí příjemně a bezpečně. 

Kancelář sociálního pracovníka je umístěna v přízemí domu na adrese Prostřední Nová Ves 2, 507 81 
Lázně Bělohrad.  

Mgr. Simona Davidová  
sociální pracovnice  
Tel.: 778 527 179 
e-mail: davidova@lazne-belohrad.cz 

mailto:davidova@lazne-belohrad.cz
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3. Prostředí a podmínky 
 
Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými 
dětmi a jejich rodinami. Kancelář sociální pracovnice je v přízemí domu na adrese Prostřední Nová Ves 
2, 507 81 Lázně Bělohrad, kancelář je samostatná, čímž je zaručena diskrétnost a důvěrnost konzultací 
s klienty. Přístup do kanceláře je bezbariérový. V případě většího počtu účastníků jednání je možné 
využít zasedací místnost v budově městského úřadu. 

Sociální pracovník má k dispozici veškeré potřebné vybavení: služební mobilní telefon, počítač 
s připojením k internetu, multifunkční tiskárnu, uzamykatelné skříně, vhodný kancelářský nábytek a 
další kancelářské potřeby.  

Důležitým aspektem kvalitně vykonávané sociálně-právní ochrany dětí je její poskytování v přirozeném 
prostředí klientů. V některých případech je poskytování terénní sociální práce jediným možným 
východiskem a možností pro klienta ke kontaktu se sociálním pracovníkem. Pro případ výkonu sociálně-
právní ochrany dětí v terénu může sociální pracovník využít služebního vozidla. Sociálně-právní 
ochrana dětí v terénu je z důvodu bezpečnosti sociálního pracovníka zpravidla vykonávána ve dvou, 
zejména jedná-li se o první schůzku s novým klientem v neznámém prostředí. Doprovod sociálnímu 
pracovníkovi zajišťuje dle možností buď vedoucí pečovatelské služby, tajemník úřadu či místostarosta.  

Sociální pracovník má k dispozici odpovídající hygienické zázemí a osobní ochranné pomůcky: 
samostatné WC, hygienické rukavice, roušky, respirátory, návleky, dezinfekce.  

4. Informovanost 
 
Informace, pravidla a postupy o výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou Městským úřadem Lázně 
Bělohrad, jakožto orgánem sociálně-právní ochrany, zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 
přístup a v kanceláři sociálního pracovníka. Standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
Městského úřadu Lázně Bělohrad jsou zveřejněny na webových stránkách města a v tištěné podobě 
jsou k dispozici v kanceláři sociálního pracovníka pověřeného výkonem sociálně-právní ochrany dětí.  

Informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany dětí jsou zpracovány 
formou, která je srozumitelná pro danou cílovou skupinu. Tyto informace jsou veřejně dostupné. 
Základní informace o poskytování sociálně-právní ochraně dětí jsou zveřejněny na webových stránkách 
města. 

5. Personální zabezpečení 
 

Výkonem sociálně-právní ochrany dětí je pověřen sociální pracovník zařazený do správního odboru. 
V souladu s platnou organizační strukturou úřadu je výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřen 
sociální pracovník, který je zařazen do správního odboru a vedle výkonu sociálně-právní ochrany 
rovněž poskytuje sociální práci, a to v rozsahu 0,75 úvazku. Sociální pracovník splňuje kvalifikační a 
osobní předpoklady dle § 110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů a zároveň disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany dětí.  
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Pro účely provádění sociálního šetření je sociální pracovník vykonávající sociálně-právní ochranu dětí 
vybaven průkazem sociálního pracovníka. Průkaz sociálního pracovníka obsahuje následující údaje: 

• jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměstnance, 
• fotografie zaměstnance, 
• označení „sociální pracovník“, 
• označení příslušného úřadu, který průkaz vydal, otisk úředního razítka a podpis vedoucího 

zaměstnance, 
• doba platnosti průkazu.  

6. Přijímání a zaškolování 
 
Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro 
výkon povolání sociálního pracovníka a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-
právní ochrany. Splnění kvalifikačních předpokladů se posuzuje již v průběhu výběrového řízení na 
pozici pracovníka vykonávajícího agendu SPOD.  V případě přijetí nového zaměstnance vykonávajícího 
agendu SPOD, je tento zaměstnanec nejpozději do 18 měsíců po nástupu do zaměstnání přihlášen k 
vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Pro přijetí pracovníka na pozici sociálního pracovníka, 
který zároveň vykonává sociálně-právní ochranu dětí musí být naplněny konkrétní legislativní 
požadavky: 

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
• zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných územních celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných 

celků, ve znění pozdějších předpisů,  
• vyhláška 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných 

celků, ve znění pozdějších předpisů,  
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Přijetí zaměstnance na výkon agendy SPOD se řídí zákoníkem práce, zákonem o úřednících územních 
samosprávných celků a pokynem tajemníka Městského úřadu Lázně Bělohrad. Výběrové řízení je 
realizováno v rámci správního odboru městského úřadu.   

Proces zaškolování nového pracovníka je nastaven tak, aby bylo zajištěno řádné seznámení a 
adaptace pracovníka na pracovní prostředí, kolektiv a zejména na obsah vykonávané, požadavky 
vykonávané profese. Adaptace a zaškolování nového pracovníka probíhá v rámci tříměsíční zkušební 
doby.  

7. Profesní rozvoj zaměstnanců 

Zaměstnanec pověřený výkonem sociálně-právní ochrany dětí je pravidelně hodnocen svým 
nadřízeným pracovníkem. Hodnocení probíhá minimálně jednou ročně a je zaměřeno zejména na 
stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace. Hodnocení 
sociálního pracovníka, který je pověřen výkonem sociálně-právní ochrany dětí provádí nadřízený 
pracovník, kterým je tajemník úřadu. Hodnocení probíhá jednou ročně a hodnocený pracovník má 
možnost se k němu vyjádřit.   
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Vedoucí pracovník zaměstnance pověřeného výkonem sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje tomuto 
zaměstnanci průběžné vzdělávání v rozsahu minimálně 6 pracovních dní za kalendářní rok. 
Vzdělávání probíhá formou účasti na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a 
sociálních věcí. Vzdělávaní probíhá v souladu s individuálním plánem dalšího vzdělávání a je zaměřeno 
na rozšíření odborné kvalifikace.  

Zaměstnanci pověřenému výkonem sociálně-právní ochrany dětí, který vykonává přímou práci 
s klientem, je zajištěna podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka. Zaměstnanec může po 
konzultaci s nadřízeným pracovníkem využít podporu advokáta. Zároveň může zaměstnanec v případě 
potřeby využít konzultací se supervizorem.  

8. Prevence 

Zaměstnanec pověřený výkonem sociálně-právní ochrany dětí aktivně vyhledává a monitoruje 
ohrožené děti, koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním 
obvodu. Pověřený obecní úřad v rámci prevence postupuje v souladu se zákonem 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí. Pozornost je zaměřena především na rozpoznání ohrožených dětí a 
následnému zajištění potřebné pomoci a ochrany.  

Tato činnost je vykonávána ve spolupráci s orgánem SPOD úřadu s rozšířenou působností, Policií ČR, 
Mateřskou a Základní školou, neziskovými a nestátními organizacemi, pediatrem apod.  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými 
osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci. Zaměstnanec pověřený výkonem sociálně-
právní ochrany dětí spolupracuje s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, školami a 
školskými zařízeními, poskytovateli zdravotních služeb, poskytovateli sociálních služeb, Policií ČR, se 
soudy, se Státním zastupitelstvím, s Probační a mediační službou ČR, případně dalšími fyzickými, 
právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti. V rámci výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí se pověřený zaměstnanec může účastnit týmů či komisí zvolených 
některým z výše uvedených subjektů.    

9. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 

Městský úřad Lázně Bělohrad, jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, postupuje při přijetí 
oznámení případu i jeho evidenci jednotně. Jednotný postup zaručuje možnost řešení konkrétního 
případu bez průtahů, přičemž způsob podání nemá vliv na postup pracovníka.  

V případě telefonického oznámení se pracovník snaží zjistit rozhodné údaje: 

• jméno a příjmení dítěte, 
• věk dítěte, 
• místo pobytu dítěte, 
• údaje o rodičích nebo jiných pečujících osobách, 
• podstatu oznámení, 
• okolnosti svědčící o ohrožení dítěte, nebo špatné péči, 
• přítomnost dalších dětí či dalších osob, které by mohly poskytnout informace o dítěti.  
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Pracovník vysvětlí volajícímu důvěrnost sdělení a pravdivě jej informuje o možnosti odhalení identity 
v případě trestního či soudního řízení.  

V souladu se Směrnicí MPSV 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a 
obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení 
rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče, Městský úřad Lázně 
Bělohrad vede jednoduchou evidenci a spisovou dokumentaci dětí, jimž ve své působnosti poskytl 
pomoc a ochranu. Evidenci a spisovou dokumentaci tvoří: 

• rejstřík dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí pod 
spisovou začnou ROD v pořadí ke dni založení evidence, 

• rejstřík dětí, u kterých byl úřad dožádán soudem nebo obecním úřadem s rozšířenou 
působností o součinnost při sledování dodržování výchovného opatření podle § 13 zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí nebo podle § 925 zákona č. 89/2012Sb., občanský 
zákoník. 

Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany dětí je posouzen s ohledem na jeho naléhavost. 
Pracovník pověřený výkonem sociálně-právní ochrany dětí vždy vyhodnotí naléhavost případu, a to 
bezodkladně, ihned po přijetí oznámení.  

V souladu s § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je obecní úřad povinen zajistit 
neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, a to zejména v důsledku úmrtí 
rodičů nebo jejich hospitalizace. Při zajištění takovéto péče je zpravidla dána přednost příbuznému 
dítěte. O takovémto případu je obecní úřad povinen bezodkladně informovat Městský úřad Jičín, 
jakožto příslušný obecní úřad s rozšířenou působností.  

Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi, ten řídí průběh výkonu sociálně-právní 
ochrany u daného případu. Městský úřad Lázně Bělohrad nemá ve své organizační struktuře zřízenu 
funkci koordinátora případu. Případ vždy vyřizuje sociální pracovník, který je pověřen výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí.  

10. Jednání, vyhodnocování a individuální plán dítěte 

Při jednání s klientem jsou dodržovány základní principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 
Sociální pracovník zejména:  

• respektuje individuální přístup k 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 základní svobody, 
• podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, 
• informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany.  
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Sociální pracovník respektuje základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, včetně základních 
lidských práv a svobod v souladu se zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákonem č. 2/1993 
Sb., Listina základních lidských práv a svobod a zákonem č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte.   

Sociální pracovník respektuje jedinečnost každého klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou či 
náboženskou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci. 
Rovněž dbá na ochranu důstojnosti klientů.  

Je-li to třeba, zajistí sociální pracovník pověřený výkonem sociálně-právní ochrany dětí služby 
potřebné pro jednání o osobami se specifickými potřebami. V případě jednání s klientem se 
specifickými potřebami (např. s poruchami zraku či sluchu), zajistí sociální pracovník potřebné služby 
z externích zdrojů, či jej odkáže na fyzickou či právnickou osobu, která je schopna potřebnou službu 
poskytnout. Jako zdroj relevantních služeb lze využít Síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje, 
postup je rovněž možné konzultovat s Odborem sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu 
v Jičíně.        

11. Kontrola případu 

Městský úřad Lázně Bělohrad, jakožto orgán sociálně-právní ochrany dětí, zajišťuje pravidelně 
kontrolu případů. Kontrola je prováděna minimálně jednou ročně a je prováděna nadřízeným 
pracovníkem pracovníka pověřeného výkonem sociálně-právní ochrany, tj. tajemníkem úřadu. 
Kontrola se zaměřuje především na vedení spisové dokumentace, způsob práce s klientem a jednání 
s klientem. Případné nedostatky jsou konzultovány s příslušným pracovníkem, který následně navrhne 
způsoby jejich odstranění a ve stanovených termínech je realizuje.  

12. Rizikové a nouzové situace 

Pracovník pověřený výkonem sociálně-právní ochrany je připraven na výskyt rizikových a nouzových 
situací, je seznámen s postupem při jejich řešení. Sociální pracovník vyhodnocuje situaci během 
jednání s klientem a je připraven na možnost vzniku rizikové či nouzové situace, tj. situace, kdy může 
dojít ke zranění pracovníka, klienta, dalších osob, nebo ke vzniku škody na majetku (klient pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek, klient s agresivními projevy chování apod.). Pracovník se snaží 
s takovýmto klientem jednat klidně, neodporovat mu, řešit situaci rozhovorem klidným hlasem. Je-li to 
možné, opustí pracovník kancelář, ve které s klientem jedná. Při jednání dbá především na ochranu 
vlastního života a zdraví.  

V případě plánované schůzky s klientem, který může jednat agresivně, upozorní pracovník na možnost 
rizika své kolegy, případně požádá o přítomnost jiného kolegy během konzultace. V případě výkonu 
sociálně-právní ochrany v terénu, oznámí pracovník nadřízenému, kde a v jakém časovém horizontu 
bude jednání probíhat. Po celou dobu trvání jednání či sociálního šeření vyhodnocuje pracovník situaci 
a zvažuje veškerá možná rizika, snaží se přitom vyhnout vstupu do místností, kde by mohl být napaden 
či uzamčen. V případech, kdy reálně hrozí vznik rizikové či nouzové situace, může pracovník pověřený 
výkonem sociálně-právní ochrany požádat o doprovod kolegy.    

Pracovník pravidelně absolvuje školení BOZP a PO.         
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13. Dokumentace o výkonu SPOD 

Pracovník pověřený výkonem sociálně-právní ochrany se při zpracování, vedení, evidenci a archivaci 
spisové dokumentace řídí zákonnými požadavky. Systém zpracování, vedení, evidence a archivace 
spisové dokumentace upravuje Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 2013/26780-21 z dne 
19. 9. 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány 
sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti 
náhradní rodinné péče, a § 54, § 58 a § 65 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  

Veškeré úkony (rozhovory s rodiči a dětmi, záznamy ze sociálních šetření, telefonická oznámení) jsou 
vedeny v písemné podobě.  

Archivace se řídí Spisovým řádem Městského úřadu Lázně Bělohrad.   

Záznamy o výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou vedeny takovým způsobem, aby byly 
srozumitelné pro klienty. Záznamy o jednotlivých úkonech jsou psány srozumitelně. O každém 
jednání, týkajícím se nezletilého dítěte, sepíše pracovník záznam, který je součástí spisové 
dokumentace. Během rozhovoru pracovník ověřuje, zda správě rozumí sdělení klienta, stejně tak se 
ujišťuje, zda klient správně chápe jemu sdělované informace. Nahlížení do spisové dokumentace se řídí 
§ 55, odst. 4, 5, 6 zákona č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí.  

14. Vyřizování a podávání stížností 

Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížnosti jsou Městským úřadem Lázně Bělohrad 
zpracovány tak, aby byly srozumitelné pro všechny klienty.  

Přijímání stížností 

Stížnost je možné podat na podatelně Městského úřadu Lázně Bělohrad, a to v písemné podobě. Za 
písemně podané se považují i stížnosti podané prostřednictvím datové schránky, e-mailu, či jiného 
prostředku umožňujícího dálkovou dopravu písemností. Ve stížnosti musí být uvedeno jméno, příjmení 
a adresa stěžovatele. K anonymně podaným stížnostem se nepřihlíží. Za anonymní se považuje 
stížnost, ve které není uvedeno jméno a úplná adresa stěžovatele bez ohledu na to, jakým způsobem 
byla podána. Ústně podaná stížnost může být vyřízena na místě, pouze pokud je to možné. Není-li její 
okamžité vyřízení možné, musí být stěžovateli umožněno učinit na místě písemné podání, tzn. 
poskytnutí psacích potřeb a prostoru k jejímu sepsání a následně podání na podatelně úřadu. V případě 
nemožnosti sepsání stížnosti samotným stěžovatelem (negramotnost, neznalost českého jazyka, 
fyzické postižení) sepíše stížnost pracovník, na kterého se stěžovatel ve věci stížnosti obrátil. Po 
odsouhlasení obsahu stížnosti a jejím podpisu stěžovatelem, pracovník zajistí podání na podatelně 
úřadu.  

Vyřizování stížností 

Stížnost je vyřizována odborem, do kterého je dotčený pracovník zařazen, v případě sociálního 
pracovníka je to správní odbor a stížnost bude řešit přímo tajemník úřadu. Stížnost je třeba vyřídit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení úřadu. Při vyřizování 
stížnost jsou prošetřeny jednotlivé skutečnosti v ní uvedené a ke všem jednotlivě je poskytnuto 
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vyjádření. Zjistí-li vedoucí odboru nedostatky na straně úřadu, zajistí nápravu. Vyrozuměním 
stěžovatele je stížnost považována za vyřízenou. V případě stížnosti adresované radě města nebo 
zastupitelstvu města posoudí vedoucí odboru obsah stížnosti a těmto orgánům je předá pouze 
v případě, kdy obsah stížnosti spadá do jejich působnosti. 

O stížnosti či jiném podnětu a jejích vyřízení vede příslušný odbor Městského úřadu samostatný spis.  

Klient je o možnosti a způsobu podávání a vyřizování připomínek, stížností či pochval informován 
jednak tímto dokumentem, dále pak na přímý dotaz samotným sociálním pracovníkem.  

15. Návaznost výkonu SPOD na další osoby 

Pracovník pověřený výkonem sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům 
služby fyzických a právnických osob podle jejich potřeb. Pověřený pracovník je seznámen s nabídkou 
příslušných sociálních služeb, je schopen klientovi vhodnou službu doporučit, včetně příslušných 
kontaktů, případně zajistit zprostředkování služby. Postup či zprostředkování vhodné služby může být 
konzultováno s OSPOD Jičín. K vyhledání vhodné služby je možné využít registr sociálních služeb na 
webové adrese:  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=7789FBDBA32C78A2DD517259E3B1147E.nod
e1?SUBSESSION_ID=1657624012723_1  

 
 
 
V Lázních Bělohradě dne 16. 11. 2022 
 
 
 

  …………………………… 
  Ing. Martin Zívr 

tajemník  
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