
INFORMACE K VÝKONU AGENDY SPOD 

V roce 2019 přešel výkon agendy na úseku sociálně – právní ochrany dětí (SPOD) na městskou část 

Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovské nám. 4, Brno. 

Z výše uvedeného důvodu se občané MČ Brno – Bosonohy mohou pro navázání spolupráce či řešení 

jakéhokoliv problému z oblasti sociálně-právní ochrany dětí (např. rozchod rodičů, výchovné 

problémy, násilí v rodině směřované vůči dětem, problémy užívání návykových látek nezletilými atd.) 

obracet na tento odbor. 

Přestože MČ svěřila agendu SPOD prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na jinou MČ, musí i nadále 

plnit následující povinnosti, které ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o 

SPOD) vyplývají obecně pro státní orgány: 

• § 8 odst. 1 - povinnost poskytnout odpovídající pomoc dítěti, které se na obecní úřad obrátí s 

žádostí o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv 

• § 9 - povinnost poskytnout v rozsahu své působnosti pomoc rodiči nebo jiné osobě odpovědné 

za výchovu dítěte, která obecní úřad požádá o pomoc při výkonu svých práv a povinností 

• § 10 odst. 4 - povinnost oznámit místně příslušnému nadřízenému orgánu skutečnosti 

nasvědčující tomu, že se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona o SPOD, na které se sociálně-právní 

ochrana zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se městská část o těchto 

skutečnostech dozví 

• § 53 odst. 1 písm. a) - povinnost sdělit na výzvu orgánu sociálně-právní ochrany dětí bezplatně 

údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 

Podle ustanovení § 1 zákona o SPOD, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obecní úřad jako orgán 

sociálně-právní ochrany: 

•        ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 

•        ochranu jeho oprávněných zájmů a jmění 

•        činí úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 

Obecnímu úřadu vyplývají z ustanovení zákona o SPOD povinnosti vztahující se k péči o rodinu a děti 

s trvalým pobytem v územní působnosti úřadu jako správního orgánu, stejně jako povinnost zajistit 

neodkladnou pomoc dítěti, které se na území obce ocitne bez péče přiměřené jeho věku a trvalý 

pobyt v obci nemá. 

V čem může OSPOD pomoci? 

Na obecní úřad se mohou přijít poradit rodiče s dítětem, ale i dítě samotné. Pracovníci úřadu 

poskytnou radu, kam se obrátit s řešením své situace. Na úřadě, který agendu SPOD přímo vykonává 

jsou sociální pracovníci, kteří mají na starosti pomoc dětem a jejich rodinám. 

OSPOD pomáhá rodičům: s výchovou dítěte, s péčí o dítě, s péčí o domácnost, s bydlením, jak vyjít s 

penězi, se školou dítěte, při rozchodu či rozvodu s partnerem, při řešení rodinných problémů. 

Úřad, který agendu SPOD vykonává, také disponuje kurátorem pro mládež. Na takového pracovníka 

je možné se obrátit, pokud má dítě problémy s chováním, nechodí do školy, pije alkohol nebo bere 

drogy nebo páchá trestnou činnost. 



Dítě mimo vlastní rodinu 

Pokud je dítě v rodině týrané, zneužívané nebo zanedbávané, pomůže tuto situaci řešit OSPOD. V 

případě, že je dítě nadále v ohrožení, mají pracovníci OSPOD právo navrhnout soudu odebrání dítěte 

z rodiny, pokud dítě není v bezpečí. Dítě je pak v pěstounské rodině nebo v ústavu. 

Pokud je dítě v pěstounské rodině nebo v ústavu, pracovník OSPOD ho alespoň jednou za 3 měsíce 

navštěvuje. Sleduje, jak se dítěti daří a pomáhá, aby se dítě mohlo vrátit domů. 

OSPOD také vyhledává zájemce o pěstounství a připravuje je na výkon pěstounské péče. 

Kam se můžete obrátit o pomoc: 

Úřad městské části Brno-Bosonohy 

Bosonožské náměstí 74/1 

642 00 Brno 

podatelna: +420 547 422 711 

fax.: +420 547 422 719 

e-mail: info@bosonohy.cz 

Úřední dny a provoz podatelny v úřední dny 

Pondělí:    8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.30 hod. 

Středa:      8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.30 hod. 

Neúřední dny – provoz podatelny 

Úterý:       8.00 – 11.00 a 12.00 – 13.00 hod. 

Čtvrtek:    8.00 – 11.00 a 12.00 – 13.00 hod. 

Pátek:       8.00 – 11.00 hod. 

Jindy po telefonické domluvě. 

 

Úřad městské části Brno-střed (vykonává agendu OSPOD pro ÚMČ Brno-Bosonohy): 

Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-střed  

Odbor sociální a zdravotní  

Oddělení sociálně-právní ochrana dětí 

Malinovského náměstí 4, 2. patro, 602 00 Brno 

Zástupkyně vedoucí odboru pro oblast SPOD – tel.: 542 526 203 

Úřední hodiny:  

pondělí a středa  8:00-17:00 hod.  

Ostatní pracovní dny: 

úterý a čtvrtek   8:00-14:00 hod.  

pátek    8:00-13:00 hod.  


