
                    

STANDARD č. 1 – místní a časová dostupnost                                                           
 

1a  

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní 

ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu.  
 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí sídlí v budově Městského úřadu v Telči na adrese Náměstí 

Zachariáše z Hradce 70.  Správní obvod OSPOD dětí Městského úřadu v Telči je vymezen 

správním obvodem obecního úřadu obce s rozšířenou působností MěÚ Telč dle vyhlášky 

Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., ze dne 15. srpna 2002, o stanovení správních obvodů obcí s 

pověřeným obecním úřadem o správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

 

Do správního obvodu města Telče, obce s rozšířenou působností, patří 53 obcí: 

Bohusoudov, Bohuslavice, Borovná, Častkovice, Černíč, Dobrá Voda, Dolní Vilímeč, Doupě, 

Dyjice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Klatovec, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí, 

Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Myslůvka, Nepomuk, Nevcehle, 

Nová Říše, Olšany, Olší, Ořechov, Panské Dubenky, Praskolesy, Radkov, Rozseč, Řásná, Řídelov, 

Sedlatice, Sedlejov, Slaviboř, Stará Říše, Strachoňovice, Studnice, Svojkovice, Telč, Urbanov, 

Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec. 

 

Mapa správního obvodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSPOD Telč zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí v celém správním obvodu pomocí 

služebního automobilu, který je k dispozici na MěÚ Telč.  

 

Správní obvod je rozčleněn podle počtu pracovníků SPOD na tři části podle územní celistvosti 
(příloha č. 1 ke standardu 1a). Každý pracovník tak spravuje svoji část obvodu. Podle stejných 

pravidel je samostatně rozděleno město Telč. Mezi pracovníky jsou podle městských obvodů 

rozděleny jednotlivé ulice. Informace o rozdělení obvodů jsou umístěny na dveřích jednotlivých 

kanceláří. 

 

 

  

 

 

 



V případě, že není přítomen na pracovišti sociální pracovník, který je příslušný k vyřízení případu 

dle příslušného obvodu, vždy je zajištěn jeho zástup jiným sociálním pracovníkem (příloha č. 2 ke 

standardu 1a). Informace o zastupování získají klienti v příslušné kanceláři, do které běžně dochází.   

 

 

1b 

Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je 

nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na než se 

zaměřuje, zejména děti (dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-

právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech 

pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. 
 

 

                                                 PROVOZNÍ DOBA OSPOD                                                           

Pondělí 08.00 – 17.00 úřední den 

Úterý 08.00 – 14.00  PD 

Středa 08.00 – 17.00 úřední den 

Čtvrtek 08.00 – 14.00 PD 

Pátek 08.00 – 14.00 PD 

 

PD – provozní doba pro veřejnost v neodkladných a naléhavých případech nebo po domluvě s 

příslušným referentem. V této době pracovníci připravují spisy, vyřazují své agendy, pořizují 

doklady, provádí místní šetření a další práce v terénu a nemusí být tak zastiženy na svém pracovišti. 

 

V tomto případě je klient přiřazen jinému pracovníkovi na základě zastupování (viz příloha 2 ke 

standardu 1a) nebo je s ním domluvena schůzka na čas, kdy daný pracovník bude zaručeně k 

dispozici. V případě telefonického kontaktování chybějícího pracovníka je hovor vždy převzat a 

vyřízen ostatními pracovníky.  

 

Prostory OSPOD se nachází v 1. patře historické budovy Městského úřadu, bez výtahu.  

Pro případ, že zdravotní stav klienta neumožňuje vyřídit si své záležitosti přímo v kanceláři 

OSPOD, je v přízemí vstupní haly umístěna vitrína, kde jsou uvedena telefonní čísla na jednotlivé 

pracovníky, které může klient kontaktovat. Příslušný pracovník na základě telefonátu přijde ke 

klientovi a je mu plně k dispozici. V případě potřeby k projednání situace s klientem je k dispozici 

místnost v přízemí finančního odboru. Dostupnost je tak zajištěna pro všechny občany. 

 

Pracovníci OSPOD zajišťují nepřetržitou pracovní pohotovost, která bezprostředně navazuje na 

stanovenou pracovní dobu. V pracovní pohotovosti se zabývají pracovníci pouze situacemi, jejichž 

řešení nesnese odkladu. Pohotovost je zajištěna prostřednictvím mobilního telefonu, který si 

pracovníci předávají v době svých služeb. O službách je vedena evidence. Kontaktní číslo 

pohotovostního telefonu je dostupné Policii ČR, zástupcům MěÚ (starosta, tajemník), soudu. Tyto 

instituce mohou kontaktovat i pracovníka OSPOD, který pohotovost aktuálně nevykonává, ten 

neprodleně kontaktuje kolegu vykonávajícího pohotovost.  

Seznam pracovníků vykonávajících pracovní pohotovost a její rozpis je k dispozici u vedoucího 

oddělení. 

Informace z pracovní pohotovosti jsou pracovníkem, který měl pohotovost předávány po skončení 

vždy v případě výkonu práce při pracovní pohotovosti, a to následující pracovní den osobně nebo 

písemně vedoucímu pracovníkovi nebo jeho zástupci. V případě mimořádné události (např. je třeba 

zajistit dalšího pracovníka atd.) vyrozumí pracovník pohotovosti ihned telefonicky vedoucího 



odboru sociálních věcí, případně zástupce. 

 

V případě náhlé nepřítomnosti pracovníka zajišťujícího pohotovost určuje zastupujícího pracovníka 

vedoucí sociálního odboru podle aktuálních možností jednotlivých pracovníků. 

 

V době obědů je nepřetržitost výkonu SPO zajištěna jiným zastupujícím pracovníkem. V celém 

rozsahu je zajištěna i telefonická dostupnost.  

 

V pracovní i mimopracovní době mají všichni pracovníci zajištěn vstup na pracoviště z důvodů 

využití přístupu ke spisové dokumentaci. 

 

 

 

 

 

 
       

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha číslo 1 ke standardu 1b 

Pracovní pohotovost - čas stanovený mimo pracovní dobu 

 poskytování pomoci dítěti v naléhavých případech  

1) Ocitlo-li se nezletilé dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně 

ohroženy nebo narušeny, je Městský úřad Telč povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání 

předběžného opatření podle ustanovení § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních (dále jen 

„zákona o z.ř.s.“)  

 

2) Je-li k záchraně života nebo zdraví nezletilého dítěte nezbytné neodkladně provést vyšetřovací 

nebo léčebný výkon a rodiče odpírají podrobit dítě tomuto výkonu, zabezpečí Městský úřad Telč 

v součinnosti s ošetřujícím lékařem (praktickým lékařem pro děti a dorost, u něhož je dítě 

registrováno), popř. s dětským oddělením nejbližší nemocnice, přijetí dítěte na základě 

předběžného opatření. 

 

3) Jestliže je zřejmé, že by v dosavadním výchovném prostředí, do něhož by se dítě mělo vrátit po 

ukončení vyšetřovacího nebo léčebného výkonu ve zdravotnické ústavní péči, byly jeho život 

nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, popř. by dítě bylo bez jakékoli péče, označí 

Městský úřad Telč v návrhu soudu na vydání předběžného opatření právnickou osobu, např. 

zařízení pro výkon ústavní výchovy (dále jen „zařízení“) nebo zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc nebo fyzickou osobu, do jejíž péče má být dítě svěřeno po propuštění ze 

zdravotnického zařízení. 

 

4) Na návrh Městského úřadu v Telči o předběžném opatření rozhoduje Okresní soud v Jihlavě. 

5) Náležitosti návrhu: 

a) označení soudu, kterému je návrh určen  = Okresní soud Jihlava 

b) označení věci, které se návrh týká = Městský úřad Telč se domáhá nařízení předběžného 

opatření podle § 452 zákona o z.ř.s. 

c) jméno nezletilého dítěte, datum jeho narození a jeho bydliště 

d) jméno, povolání a bydliště, případně datum narození ostatních účastníků, (např. rodičů, 

popřípadě dalších osob odpovědných za výchovu dítěte), pokud jsou známa 

e) vylíčení rozhodujících skutečností odůvodňujících nařízení předběžného opatření 

f) označení osoby, které má být dítě předáno do péče 

g) datum podání návrhu 

h) razítko a podpis osoby oprávněné návrh podepsat 

i) uvedení hodiny podání návrhu 

 

6) Předání dítěte do péče právnické osobě 

a) Osobou, které má být dítě předáno do péče, se rozumí právnická osoba, zejména zařízení 

pro výkon ústavní výchovy, zařízení sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním 

postižením), zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

b) Je-li třeba předběžným opatřením umístit dítě do zařízení pro výkon ústavní výchovy 

Městský úřad Telč dohodne umístění s příslušným ústavem. 

c) Městský úřad Telč projedná okamžité přijetí dítěte do péče nahrazující dosavadní 

výchovné prostředí již před podáním návrhu se zařízením, kterému má být dítě svěřeno 

do péče. Povinnost předběžného projednání s ústavním zařízením pro výkon ústavní 

výchovy se samozřejmě uplatní pouze za předpokladu, že to nastalá situace umožňuje.  

d) Ústavní zařízení označené v rozhodnutí soudu má povinnost přijmout dítě i v případě, že 



s ním umístění dítěte nebylo předem projednáno, neboť i zákon č. 109/2002 Sb. 

výslovně stanoví, že školská zařízení pro výkon ústavní výchovy poskytují péči dětem, u 

nichž bylo nařízeno předběžné opatření podle § 452 zákona o z.ř.s. 

e) V některých případech dětí, u nichž bude třeba nařídit předběžné opatření, bude vhodné 

s ohledem na jejich zdravotní stav dítě umístit do Nemocnice Jihlava. 

f) Půjde-li o zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo o zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, bude uveden jeho přesný název a sídlo.  

 

Při umístění dítěte do ZDVOP nebo do péče právnické osoby je třeba do 24 hodin zajistit souhlas 

rodičů. Pokud souhlas rodičů není zajištěn, je třeba do 24 hodin podat návrh na předběžné opatření. 

V podkladech pro výkon pohotovosti má pracovník k dispozici formulář pro souhlas rodičů o 

umístění dítěte. Dále jsou v podkladech telefonní čísla na soudce, který vykonává pracovní 

pohotovost na soudu.  

 

7) Předání dítěte do péče fyzické osobě 

a) Osobou, které má být dítě předáno do péče, se rozumí osoba fyzická = příbuzný dítěte 

nebo osoba blízká dítěti a rodině, pěstouni určení pro výkon pěstounské péče na 

přechodnou dobu nebo jiná vhodná osoba.  

b) Městský úřad Telč projedná okamžité přijetí dítěte do péče nahrazující dosavadní 

výchovné prostředí již před podáním návrhu s fyzickou osobou, které má být dítě 

svěřeno do péče. Bude-li to s ohledem na časovou tíseň možné, bude spolu s návrhem 

předán soudu písemný souhlas této fyzické osoby. 

c) V případě osoby fyzické, bude v návrhu uvedeno její jméno, povolání a bydliště, 

popřípadě datum narození.  

d) Svěření dítěte do péče osob vykonávajících pěstounskou péči na přechodnou dobu budou 

v návrhu na vydání předběžného opatření uvedeny osoby, které jsou krajským úřadem 

zařazeny do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou 

dobu podle § 27a zákona o SPOD. Předání dítěte do péče osob v evidenci se projednává 

s Krajským úřadem Jihlava. 

 

8) Doručení návrhu 

a) Městský úřad Telč doručí návrh Okresnímu soudu v Jihlavě, nejlépe osobně. Při tom 

sdělí současně soudci jméno, adresu a telefonní číslo zaměstnance, který poskytne soudu 

součinnost při výkonu rozhodnutí.  

b) V odůvodněných případech rovněž upozorní soudce na skutečnost, že podle poznatků 

navrhovatele bude při případném výkonu předběžného opatření potřebná součinnost 

orgánu Policie ČR. Soud je povinen o návrhu rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 

24 hodin poté, co byl návrh podán. Občanský soudní řád zpřesňuje počítání lhůt tak, že 

lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s 

hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. 

 

9) Při nařízení předběžného opatření nemusí být nezletilý zastoupen. 

10) Doručení a výkon rozhodnutí 

a) Usnesení o nařízení předběžného opatření se doručuje účastníkům (zpravidla půjde o 

rodiče, o obecní úřad obce s rozšířenou působností jako navrhovatele a o osobu nebo 

zařízení, jimž má být dítě svěřeno) až při provedení výkonu tohoto předběžného 

opatření. Účastníkům, kteří nebyli při provedení výkonu přítomni, doručí usnesení 

dodatečně soud příslušný podle místa bydliště dítěte (§ 88 písm. c) občanského soudního 

řádu) spolu s vyrozuměním, že byl proveden jeho výkon. Rozhodnutí o předběžném 

opatření je vykonatelné vyhlášením, pokud k vyhlášení nedošlo, je vykonatelné, jakmile 

bylo vydáno (vyhotoveno jeho písemné znění). 



11) Systém vyrozumění 

 

a) K provedení výkonu rozhodnutí o předběžném opatření soudem je nezbytná součinnost 

zaměstnance obecního úřadu obce s rozšířenou působností zařazeného do „systému 

vyrozumění“. 

b) K zabezpečení této součinnosti jsou příslušní pracovníci zařazeni do "systému 

vyrozumění", který městský úřad individuálně zpracoval s přihlédnutím k místním 

podmínkám. Městský úřad má vypracovaný seznam pracovníků s dohodnutou pracovní 

pohotovostí, kteří odpovídají za součinnost při výkonu rozhodnutí o předběžném 

opatření, včetně adres jejich bydliště a telefonního spojení, a aktualizovaný seznam mají 

k dispozici Okresní soud v Jihlavě a Policie ČR, Obvodní oddělení v Telči. 

c) Osoba nebo zařízení, které mají dítě převzít a jsou označeny v usnesení soudu, jsou 

povinny dítě bezodkladně převzít. Zdravotnické zařízení nesmí dítě odmítnout z důvodu 

nepředložení průkazu pojištěnce. 

d) Zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou působností podá této osobě nebo 

zařízení základní informace o dítěti alespoň ústně, včetně základních informací o jeho 

zdravotním stavu, které má k dispozici, popřípadě předá i léky, které dítě užívá. Přitom 

platí přiměřeně postup stanovený v  § 8 odst. 2 Instrukce ze dne 5. dubna 2007, č.j. 

142/2007 - Org. kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově 

nezletilých dětí, podle něhož zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

zajistí pro účely umístění dítěte do ústavu lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 

k umístění dítěte do ústavu a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu 

dítěte.  To lze zpravidla zajistit až po odebrání dítěte z péče toho, u něhož podle usnesení 

o předběžném opatření dítě nemá být, to znamená v průběhu výkonu rozhodnutí. Při 

přijetí dítěte k pobytu do diagnostického ústavu předkládá obecní úřad obce s rozšířenou 

působností předběžné opatření soudu a další doklady uvedené v § 5 odst. 5 zákona č. 

109/2002 Sb. Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě 

předběžného opatření předložit některé z dokladů uvedených v § 5 odst. 5 zákona č. 

109/2002 Sb., s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a písemného vyjádření 

lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí obecní úřad obce s rozšířenou 

působností jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně. 

e) V případě, že soud návrhu na vydání předběžného opatření nevyhoví, může se městský 

úřad za podmínek stanovených zákonem o z.ř.s. proti rozhodnutí soudu odvolat. 

Odvolací řízení probíhá podle obecných ustanovení občanského soudního řádu. 

f) Předběžné opatření trvá po dobu 1 měsíce od jeho vykonatelnosti, s výjimkou 

předběžného opatření o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, u něhož 

po uplynutí doby 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření může být, nebude-li 

mít soud podklady pro rozhodnutí ve věci, trvání předběžného opatření prodlouženo; 

bylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé, může soud předběžné 

opatření opakovaně prodloužit o jeden měsíc tak, aby celková doba trvání předběžného 

opatření nepřesáhla 6 měsíců. Poté lze dobu trvání předběžného opatření výjimečně 

prodloužit jen tehdy, nebylo-li z vážných důvodů a objektivních příčin možné v této 

době skončit důkazní řízení ve věci samé (§ 460 zákona o z.ř.s.). Předběžné opatření trvá 

až do doby, než se stane vykonatelným rozhodnutí, jímž se toto řízení končí. Rodiče 

nezletilého, orgán sociálně-právní ochrany a opatrovník mohou kdykoli soudu navrhnout 

zrušení předběžného opatření. O návrhu musí soud rozhodnout bezodkladně, nejpozději 

do sedmi dnů. Byl-li návrh zamítnut, může jej oprávněná osoba, neuvede-li v něm jiné 

důvody, opakovat až po uplynutí 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zamítnutí (§ 462 

zákona o z.ř.s.). 

 

 



Příloha č. 2 ke standardu 1b                                                             
 

 

VZOR NÁVRHU NA PO 

Okresnímu soudu v  ……………………………………………. 

 

Návrh na nařízení předběžného opatření 

podle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních 

 

Věc: 

Péče o nezl.………., nar. …..........… bytem.........................                             

 

Navrhovatel: 

Městský úřad v………………………………….. 

 

Rodiče nezletilého: 

Matka  ……………………………………., nar. …………………………… 

 

bytem  …………………………………….., povolání …….……………….. 

 

Otec: ………………………………..……., nar. …………………………… 

                                 

bytem .…………………………………….., povolání …………….……….. 

 

Jiné osoby odpovědné za výchovu: 

 

……….……………………….…….……., nar. …………………………… 

                

bytem .…………………………………….., povolání …………….……….. 

 

Navrhovatel podává 

NÁVRH 

 

na nařízení předběžného opatření podle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních, který 

odůvodňuje takto: 

 

Důkazy: 

 

Z těchto důvodů se navrhuje vydání tohoto 

U S N E S E N Í 

 
Okresní soud v …………………………….. nařizuje podle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních, 

 

předběžné opatření, kterým se nezl. ………………………………………… předává do péče 

……………………………………………………………………………………………… 

      jméno a příjmení, datum narození nebo název a adresa fyzické osoby nebo název a sídlo 

zařízení,    

     kterým má být nezletilé dítě předáno do péče 

 

Dne  …………………………                                                           ………………………….. 

            razítko a podpis, navrhovatele        



Vzor žádosti o umístění dítěte do ZDVOP 

 
 

 



Vzor souhlasu rodičů s přijetím dítěte do péče 

 

 
 


