
Oprávnění pracovníků OSPOD 

Oprávnění pracovníků OSPOD obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu 
vyplývají z § 52 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZSPOD) ve vztahu ke klientům: 

• v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona navštěvovat dítě a rodinu, ve které 
žije, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení,  
v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, 
kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě 
pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování. (§ 52 odst. 1 
ZSPOD) 

• pořídit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se 
dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte (§ 52, odst. 2 ZSPOD) 

 
 
Povinnosti pracovníků OSPOD obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu 
vyplývají z §§ 54,55,57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD)  
 
      Povinnost zachovávat mlčenlivost § 57 ZSPOD 
 

• zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní 
ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili, pokud se v tomto zákoně nestanoví 
jinak. 

• Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně-
právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývající z rodičovské 
odpovědnosti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který se 
stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem. 

• Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích o osobách, jímž bylo dítě svěřeno do 
péče před osvojením, jakož i o místě pobytu takového dítěte.  

• Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost i po skončení pracovněprávního 
vztahu.  

• Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto 
povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.   

 

• vést spisovou dokumentaci ohrožených dětí podle § 6 ZSPOD a dětí, kterým byl 
obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanoven opatrovníkem (§ 54,55 ZSPOD) 
podle Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19.září 2013 

 

 


