
Směrnice obce Březina č. 2/2015 

o sociálně-právní ochraně (SPO)

 

V návaznosti na zákon 359/1999 Sb. Vydává obec Březina tuto interní směrnici. V ní je popsán postup

obce při přijímání podnětů a stížností týkající se sociálně-právní ochrany. 

Citace ze zákona 359/1999 Sb.

● §6 (1) Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

a) jejichž rodiče

1. zemřeli,

2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo

3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;

b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní 

povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní 

docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí 

se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak 

byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo nebo jinak ohrožují občanské 

soužití;

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob 

odpovědných za výchovu dítěte;

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní 

vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

● §10 (1) Obecní úřad je povinen

a) vyhledávat děti uvedené v §6 odst. 1,

b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,

c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,

d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,

e) sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění

8) zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,

f) poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků 

dítěte podle zvláštních právních předpisů

O
d
k
a
z
y



g) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že 

jde o děti uvedené v §6 odst. 1.

● §10 (2) Obec v samostatné působnosti a kraj v samostatné působnosti vytvářejí předpoklady pro 

kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí. 

Obsah evidence a spisové dokumentace obce Březina

(1) Obecní úřady vedou jednoduchou evidenci a spisovou dokumentaci dětí, jimž obecní úřad ve

své působnosti poskytl pomoc a ochranu. 

 

(2) Evidenci a spisovou dokumentaci tvoří: 

a) rejstřík dětí uvedených v § 6 zákona pod spisovou značkou ROD v pořadí ke dni založení evidence;

rejstřík, který je uvedený v příloze č. 29 k této směrnici, se vede podle jednotlivých kalendářních let, 

b) rejstřík dětí, u nichž byl obecní úřad dožádán soudem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností o součinnost při sledování dodržování výchovného opatření podle § 13 odst. 1 zákona nebo 

podle § 925 občanského zákoníku; rejstřík je uvedený v příloze č. 30 k této směrnici, a 

c) spisová dokumentace založená ve spisovém obalu označeném spisovou značkou ROD, která obsahuje

všechny písemnosti týkající se evidovaného dítěte a jeho rodičů. 

(3)  Spisová  značka ROD je  tvořena  označením „ROD“,  které  představuje  zkratku  ze  slova

„Rodina“,  doplněným  pořadovým  číslem  zápisu  do  rejstříku  ROD,  lomeným  druhým  dvojčíslím,

popřípadě celým čtyřčíslím kalendářního roku, v němž došlo k zápisu do rejstříku. Spisová značka ROD

se uvádí na všech písemnostech týkajících se dítěte a jeho rodičů.

Formulář ROD je přílohou této směrnice.

Stížnosti

Stížnost na činnost orgánu sociálně-právní ochrany (dále jen „SPO“), Obecnímu úřadu může

podat každý občan, v případě, že se cítí poškozen na právech či právem chráněných zájmech svých či

dítěte opatřením nebo jednáním orgánu SPO. Stížnost lze podat písemně i ústně. Stížnost je povinen

přijmout každý zaměstnanec úřadu. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní. 

Závěr

Obec Březina plní zákonné povinnosti ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu

Šlapanice.  Občanky  a  občané  se  na  výše  zmíněný  sociální  odbor  mohou  obracet  přímo,  tj.  bez

předchozího kontaktu s Obecním úřadem Březina. 
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Schvalovací doložka

Tato směrnice byla projednána a schválena na jednání zastupitelstva obce Březina dne 18. května 2015

usnesením číslo 6 a nabývá účinnosti dnem 19. května 2015. Směrnice bude po celou dobu své platnosti

uveřejněna na webových stránkách obce Březina. 

Adresář:

MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno

sociální odbor, vedoucí odboru Mgr. Soňa Střechovská

tel: 533 304 600

strechovska@slapanice.cz

Opuštěná 9/2

656 70 Brno

Oddělení péče o děti:

Vedoucí oddělení Mgr. Radmila Šmédeková

Tel: 533 304 660

smedekova@slapanice.cz

Oddělení sociální prevence (kuratela pro děti a mládež)

vedoucí oddělení Mgr. Dana Zedníková

tel: 533 304 623

zednikova@slapanice.cz

……………………………………….                     …...........………………………………… 
     Mgr. Martin Habáň – starosta Mgr. Ing. Martina Burjanová - místostarostka 
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