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Legislativní rámec sociálně-právní ochrany dětí 

Vnitrostátní předpisy 

 

Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

Zákon č. 2018/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

Zákon č. 109/20002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné 

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

Zákon č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

- vše ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení ZSPOD. 

Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19.září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a 

obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány SPOD a o stanovení rozsahu evidence a 

obsahu spisové dokumentace v oblasti NRP. 

 

Mezinárodní smlouvy a předpisy 

 

Deklarace práv dítěte 

Úmluva o právech dítěte 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 

Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení 

Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce 

Úmluva o styku s dětmi 

 

Odborná literatura na téma zásad a principů uplatňovaných v sociální práci 

 

1.Odkazy na některé dokumenty upravující základní lidská práva 

• Listina základních práv a svobod – http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html  

- Úmluva o právech dítěte – https://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf  

- Příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník – 

https://zakonyprolidi.cz/cs/2012-89  

 

 

2.Základní principy při výkonu sociálně-právní ochrany 

 

Všichni pracovníci OSPOD Mnichovo Hradiště dodržují při výkonu sociálněprávní ochrany 

následující principy: 

- respektují individuální přístup ke všem klientům bez ohledu na jeho původ, etnickou 

příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, 

ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se 

podílí na životě celé společnosti, 

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf
https://zakonyprolidi.cz/cs/2012-89


- vychází z individuálních potřeb každého klienta, 

- podporují samostatnost klientů, 

- uplatňují individuální přístup k potřebám každého klienta, 

- posilují sociální začleňování klientů, 

- důsledně dodržují lidská práva a základní svobody, 

- podporují kontakt s přirozeným sociálním prostředím, 

- informují klienty o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany, 

- respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou 

příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, 

ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se 

podílí na životě celé společnosti, 

- nikoho nediskriminují, 

- chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení,  

- vedou klienta k odpovědnosti sám za sebe, 

- hledají možnosti, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich situace, 

- spolupracují s dalšími odborníky a tím zvyšují kvalitu poskytovaných služeb. 

 

 

 

Oblast sociálně-právní ochrany dětí: 

- motivují k péči o děti, 

- hájí nejlepší zájem dítěte, 

- snaží se předejít a odklonit jakoukoli formu týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte, 

- ctí rodinu jako základní, přirozené a nezastupitelné prostředí pro plný a harmonický 

rozvoj osobnosti dítěte, 

- snaží se zamezit oddělení dítěte od rodičů, či osob odpovědných za jeho výchovu, 

pokud to není v přímém rozporu s jeho zájmy, 

- podporují pravidelný účelný kontakt s oběma rodiči, není-li to v přímém rozporu se 

zájmem dítěte, 

- ctí právo dítěte sdělit svůj názor a přání a pomáhají jej v rámci svých možností 

uskutečnit, 

- ctí právo dítěte na soukromí, nevystavují dítě svévolnému zasahování do jeho 

soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům ne 

jeho čest a pověst, 

- přispívají k vytvoření podmínek pro zdárný fyzický, duševní, duchovní a sociální 

rozvoj dítěte 

- respektují práva a povinnosti rodičů vůči dítěti, podporovat jejich odpovědnost za 

výchovu a vývoj dítěte, 

- pomáhají rodině a motivovat rodiče k tomu, aby mohlo dítě vyrůstat ve svém 

přirozeném prostředí, 

- pomáhají v návratu dítěte do jeho přirozeného prostředí či náhradního rodinného 

prostředí, pokud bylo dítě umístěno mimo svou rodinu, 

- poskytují dítěti mimořádnou ochranu v případě jeho umístění mimo své přirozené 

prostředí. 

 

 

Sociální pracovník 

- odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli 

- zohledňuje znalosti, zkušenosti a názory svých kolegů a ostatních odborných 

pracovníků, 



- spolupracuje s dalšími odborníky a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby 

- dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání 

- usiluje o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových 

přístupů a metod, 

- je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, 

- pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků. 

 
 
 

9b 
Všichni pracovníci OSPOD Mnichovo Hradiště jsou schopni základní komunikace s klienty se 

specifickými potřebami. V případech nutnosti využívají služeb externích organizací zabývající 

se pomocí osobám se sluchovým nebo zrakovým postižením či organizací zajišťující tlumočení 

do cizích jazyků. 

 

Organizace věnující se komunikaci s klienty se specifickými potřebami 

 

(např. sluchové postižení, zrakové postižení, mentální retardace, autismus atd) 

 

• Přehled sociálních služeb je uveden na webových stránkách www.socialnislužbyvmh.cz  

 

• V případě další potřeby pomoci bychom se obrátili na magistrát v Mladé Boleslavi – odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví, magistrát v Liberci - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nebo 

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

• V případě potřeby tlumočníka z cizího jazyka do jazyka českého při jednání soudu je soudem 

stanovený tlumočník, případně se lze obrátit na agentury poskytující tlumočnické služby, popř. 

na www.justice.cz , kde je uvede seznam soudních tlumočníků.  
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