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Návštěvy a pohovory s nezletilými dětmi  - působnost 
OSPOD 

 
Pohovory 
 
     Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen " zákon o SPOD") zajišťuje dítěti v § 8 odst. 1 právo obracet se s žádostmi o 
pomoc, ochranu a informace na příslušné orgány a zařízení sociálně-právní ochrany 
dětí a další orgány. Může také požádat i pověřené osoby ve smyslu zákona o SPOD a 
jejich zařízení, jako jsou například dětská krizová centra, linky bezpečí, modré linky apod. S 
žádostí na příslušné instituce se může dítě obrátit i bez vědomí svých rodičů nebo 
jiných osob odpovědných za jeho výchovu. 
  
Zákon o SPOD současně  pro tyto zákonem o SPOD vyjmenované orgány a instituce 
stanoví povinnost poskytnout dítěti pomoc. To znamená, že pokud se dítě na takový 
orgán nebo instituci samo obrátí, je jeho povinností buď dítěti pomoci (je-li to v jeho 
možnostech), nebo upozornit na tuto situaci např. orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále 
jen "OSPOD") nebo jiný orgán, který může dítěti konkrétní pomoc zajistit. Zákon o SPOD 
umožňuje dítěti požádat o pomoc nejen bez vědomí rodičů nebo jiných osob 
odpovědných za jeho výchovu, ale také bez jejich přítomnosti (§ 8 odst. 2). 
 
Velmi významné je zakotvení práva dítěte, které je schopno formulovat své vlastní 
názory, vyjadřovat se ke svým záležitostem při jejich projednávání. Dítě tak může 
zřetelně projevit svůj názor při rozhodování o výchovných opatřeních a při řešení všech 
závažných otázek, které se ho týkají, a to bez vědomí a přítomnosti rodičů nebo jiných osob 
odpovědných za jeho výchovu. OSPOD má povinnost s dítětem hovořit a sdělení 
věnovat náležitou pozornost a je-li toho třeba a je-li to účelné, využívat je zejména v řízení 
o výchově a výživě dítěte a přijímání vhodných výchovných a dalších opatření. Dítě, které je 
schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit dosah a význam rozhodnutí 
vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, nebo jde-li o další rozhodnutí a opatření 
vztahující se k jeho osobě, má právo obdržet od OSPOD o tom informace. O dítěti 
starším 12 let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a 
tento sdělit (§ 8 odst. 3).  
 
Tato participační práva dítěte platí i pro oblast správního řízení. Proto je podle § 29 odst. 4 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyloučena možnost 
přibrat k výslechu dítěte " jinou vhodnou dospělou osobu" neboť takovou osobou je sama 
oprávněná úřední osoba, což může být i zaměstnanec OSPOD.  
 

Návštěvy 
 
Pro plnění úkolů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zákon o SPOD umožňuje 
zaměstnancům OSPOD navštěvovat dítě a rodinu tam, kde žijí nebo se zdržují, 
samozřejmě při respektování čl. 10 a 12, ale též čl. 32 odst. 1 Listiny základních práv 
a svobod. Návštěvy dítěte a rodiny je třeba realizovat tehdy, je-li toho třeba v 
zájmu dítěte a pro ochranu jeho života, zdraví a příznivého vývoje a jeho práv, a 
také tehdy, když o to rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte požádají.    
 
 Zákon o SPOD dává oprávnění k návštěvám jen zaměstnancům OSPOD, tj. orgánů 
vyjmenovaných v § 4 odst. 1 zákona o SPOD.  
 
Návštěvy podle § 52 odst. 1 zákona o SPOD nemohou realizovat fyzické a právnické osoby, 
které mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, neboť toto ustanovení je jako subjekty 
oprávněné k návštěvám neoznačuje – nejsou zaměstnanci OSPOD. 
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Pokud by jim rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte návštěvu v domácnosti 
nebo jinde umožnili nebo ji požadovali, musí to být s jejich souhlasem a vědomím, že do 
jejich domácnosti vstupují jako soukromé osoby, nikoliv v režimu a v souladu s § 52 odst. 1 
zákona o SPOD. 
      
Oprávnění zaměstnanců OSPOD k návštěvě v obydlí dítěte vyplývá z § 52 odst. 1 
zákona o SPOD. Adekvátně k tomuto oprávnění mají rodiče a jiné osoby odpovědné za 
výchovu dítěte povinnost návštěvu v obydlí dítěte umožnit (§ 53 odst. 2 zákona o 
SPOD), a pokud povinnost uloženou zákonem nesplní, může jim být podle § 53 odst. 5 
uložena pořádková pokuta a mohou se také dopustit přestupku podle § 59 odst. 1 písm. i) 
zákona o SPOD. 
 
Pokud jde o návštěvy dítěte v mateřské, základní nebo střední škole nebo učilišti  
(dále jen "školská zařízení„), jsou tato školská zařízení povinna umožnit zaměstnancům 
OSPOD rozhovor s dítětem v prostorách školského zařízení, a to i bez předchozího 
vyrozumění zákonných zástupců dítěte nebo jiných osob odpovědných za jeho 
výchovu. Jestliže zákon přiznává zaměstnancům OSPOD právo zjišťovat ve škole 
skutečnosti o výchově dítěte, o jeho chování a životních podmínkách, pak z tohoto 
zákonného ustanovení vyplývá pro školská zařízení povinnost vytvořit OSPOD takové 
podmínky, aby mohl zmíněné oprávnění účinně realizovat, včetně povinnosti zajistit 
vhodnou místnost, v níž může rozhovor dítěte a sociálního pracovníka proběhnout.  
Předběžné vyrozumění rodičů dítěte nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu 
o rozhovoru s dítětem není třeba, protože školskému zařízení ani OSPOD žádný právní 
předpis takovou povinnost neukládá. Kromě toho má dítě v souladu s § 8 odst. 2 zákona o 
SPOD při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, právo svobodně vyjádřit své 
názory i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu. Z 
toho vyplývá, že rozhovor zaměstnance OSPOD s dítětem ve školském zařízení může být 
veden bez přítomnosti třetích osob, a to jak rodičů, tak i pracovníků školského zařízení.  
Žádný předpis také neukládá a ani nedovoluje zaměstnancům školy jejich přítomnost při 
pohovoru sociálního pracovníka s dítětem, naopak je to výsadní oprávnění zaměstnanců  
OSPOD. To ovšem neznamená, že přítomnost pedagoga nebo jiné vhodné osoby při 
pohovoru s dítětem není v některých případech vhodná. V případě přítomnosti dalších osob 
u rozhovoru s dítětem platí pro všechny povinná mlčenlivost ve smyslu § 57 zákona o SPOD. 
 
Tyto a další činnosti a opatření patří mezí základní metody sociální práce, které realizují 
kvalifikovaní sociální pracovníci  OSPOD a další zaměstnanci OSPOD, kteří musí splňovat 
odborné předpoklady. 
 

Odborné předpoklady 
      
Každý zaměstnanec OSPOD musí splňovat odborné předpoklady podle § 110 a § 111 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.). Podle § 9a  odst. 3 zákona o SPOD a přílohy č. 1 vyhlášky č. 
473/2012 Sb., o provádění některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí se 
tyto orgány musí řídit při výkonu sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality sociálně-
právní ochrany dětí, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní 
ochrany.  
 

Shrnutí: Zajišťování a výkon sociálně-právní ochrany dětí je vysoce odborná činnost, kterou 
mohou vykonávat jen zaměstnanci OSPOD, kteří splňují odborné předpoklady. 
Spolupracující instituce, školská zařízení a klienti OSPOD jsou povinni respektovat metody 
sociální práce, které OSPOD zvolí a spolupracovat.  
 


