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MPSV ČR

Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně –právní ochraně
dětí, v platném znění
 § 9a odst. 3

 Orgány sociálně-právní ochrany, zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc a pověřené osoby
jsou povinny se řídit při výkonu sociálně-právní ochrany
standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou
kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálněprávní ochrany. Plnění standardů kvality se hodnotí
systémem bodů.

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 § 6 odst. 1

 Standardy kvality sociálně-právní ochrany realizované
při poskytování sociálně-právní ochrany
 a)orgány sociálně-právní ochrany jsou uvedeny v
příloze č. 1 k této vyhlášce

Standard 5
Přijímání a zaškolování
 5a
 Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje
kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle
zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na
úseku sociálně-právní ochrany
 +
 5c
 Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v
orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu
v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné
způsobilosti

Nabytí účinnosti § 9a zákona o SPOD

1.1.2015, tj. po termínu, kdy skončilo přechodné

období k aplikaci ustanovení § 9a odst. 3 zákona o
SPOD, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., na základě
něhož mají OSPOD povinnost řídit se při výkonu SPOD
standardy kvality SPO

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, v platném znění
 § 21 zvláštní odborná způsobilost
 § 33 povinnost prokázat ZOZ nemá úředník
 který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních
programech stanovených prováděcím předpisem – vyhláškou č. 304/2012
Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků ÚSC

 kterému bylo vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání
podle § 34 (tzn. uznáním rovnocennosti vzdělání v jiném studijním
programu, než který je stanoven výše uvedeným prováděcím předpisem,
nebo vzdělání získaného v jiném oboru, popřípadě kurzu, pokud žadatel
prokáže, že obsah a rozsah vzdělávání, o jehož uznání žádá, jsou
rovnocenné příslušnému vzdělávacímu programu pro prohlubování
kvalifikace podle tohoto zákona nebo jeho části

Vyhláška č. 304/2012 Sb. o uznání rovnocennosti
vzdělání úředníků ÚSC
 Vyhláška č. 304/2012 Sb. v příloze 2 neobsahuje pro správní činnosti
při SPOD žádné bakalářské ani magisterské studijní programy, na
základě jejichž absolvování lze uznat sociálním pracovníkům OSPOD
rovnocennost vzdělání.
 Sociálním pracovníkům OSPOD tedy nelze uznat rovnocennost
vzdělání podle § 33 odst. 1 zákona o úřednících
 MPSV nenavrhlo žádný studijní program do vyhlášky zařadit.
 Uznat rovnocennost vzdělání lze tedy pouze dle § 34.

Společné stanovisko MPSV a MV k uznávání rovnocennosti vzdělání
pro účely ZOZ pro výkon správních činností při sociálně-právní
ochraně dětí v návaznosti na požadavky standardů kvality sociálněprávní ochrany
 ze dne 8. 8. 2019 č.j. MPSV-2019/138064-231
 Závěry:
 1. Sociálním pracovníkům OSPOD nelze s ohledem na obsah vyhlášky
č.
304/2012 Sb. uznat rovnocennost vzdělání ex lege podle § 33 odst. 1 zákona o
úřednících.
 2. Vedle zkoušky ZOZ je právoplatné pro výkon činností při SPOD i osvědčení o
uznání rovnocennosti vzdělání podle § 34 zákona o úřednících.
 3. Pokud při kontrolách kvality výkonu SPOD provedených na pracovištích
OSPOD doloží sociální pracovník, který na OSPOD nastoupil po 1.1.2015, namísto
osvědčení o ZOZ osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání pro výkon
správních činností při SPOD, pak s ohledem na absenci ZOZ nebude moci být
hodnoceno 1 bodem kritérium 5c) a ve spojitosti s tím i 5a) standardů kvality
SPOD uvedených v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb.

Společné stanovisko MPSV a MV k uznávání rovnocennosti vzdělání
pro účely ZOZ pro výkon správních činností při sociálně-právní
ochraně dětí v návaznosti na požadavky standardů kvality sociálněprávní ochrany
 4.S ohledem na současnou situaci na pracovištích OSPOD v ČR a při splnění
alespoň minimálních požadavků pro výkon správních činností při SPOD
stanovených zákonem o úřednících, budou hrazeny z dotace na výkon
SPOD pro obce s rozšířenou působností a pro hl.m. Prahu osobní výdaje i na
ty zaměstnance OSPOD, kteří získali na základě vlastní žádosti či žádosti ÚSC
osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání pro výkon správních činností při
SPOD, byť nenaplnili požadavky kritérií 5a) a 5c) standardů kvality SPO.

Důvody požadavku ZOZ na základě
standardů kvality
 Specifická činnost zaměřená na ochranu dětí, které vykazují s ohledem na
nízký věk a další znevýhodnění vyplývající ze sociálního ohrožení znaky
zvláštní zranitelnosti, které u nich výrazně limitují příležitosti naplňovat práva
garantovaná jim Úmluvou o právech dítěte.
 Zákon o SPOD zaměstnancům OSPOD svěřuje řadu kompetencí, včetně
možnosti využít opatření autoritativní povahy, která mohou výrazně narušit
autonomii a soukromí rodiny
 Je třeba nastavit záruky kvality SPOD a včas předcházet aplikaci chybných
postupů při řešení nepříznivé životní situace dítěte a rodiny.
 Vhodným nástrojem prevence nedostatků je ověření znalosti související
právní úpravy, metod a postupů sociální práce s ohroženými dětmi a jejich
rodinami je právě absolvování zkoušky odborné způsobilosti

Doporučená opatření ke kontrolnímu
zjištění
 Pokud obec s rozšířenou působností , jako zaměstnavatel, chce řádně
naplňovat standardy kvality výkonu SPO, doporučuje se, po vzájemné
dohodě, přihlásit pracovníky OSPOD, kteří začali vykonávat SPOD
po 1. 1. 2015, a zároveň prokázali ZOZ na úseku SPOD rozhodnutím MV o
uznání rovnocennosti vzdělání podle § 34 zákona č. 312/2002 Sb.,
v platném znění, na zkoušku k ověření ZOZ, neboť pouze osvědčení o
vykonání této zkoušky je z hlediska hodnocení kvality výkonu SPOD
splněním kritéria 5a) ve spojení s kritériem 5c) Standardů kvality SPO
uvedených v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb..
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