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Č. j.: MPSV-2020/211789-250

Výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) a náhradní rodinné
péče (NRP) - aktualizace dle usnesení vlády o přijetí krizového
opatření č. 1078, 1079 a 1080
Od 22. 10. 2020 platí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10.
2020 č. 1078, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území ČR s určitými
výjimkami:
− cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
− nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
− cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (nákup potravin,
léků, hygienických potřeb atd.) a cest k tomuto účelu,
− cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
− cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
− výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně
dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
……
Tímto opatřením se také nařizuje:
− omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou
a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše
− omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
− pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob (s výjimkou
členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného
zaměstnavatele atd.)
Další omezení daná usnesením č. 1078 a podrobné znění k dispozici zde:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf
Dále platí od stejného data usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1079,
kterým je zakázán maloobchodní prodej a služby s uvedenými výjimkami.
Zakázány jsou mj. kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb1079.pdf
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Usnesením vlády o přijetí krizového opatření č. 1079 je omezena činnost orgánů
veřejné moci a správních orgánům – dochází k omezení práce a státní služby
zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován,
a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně
nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů
nouzového stavu. Zejména je omezen osobní kontakt zaměstnanců s klienty na
nezbytně nutnou úroveň, upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt
před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném
tímto krizovým opatřením (2 dny v týdnu 5 hodin). Chod jednotlivých útvarů orgánu
má být zajišťován vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na
pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo správního
orgánu a činnost orgánu má být organizována tak, aby případné karanténní opatření
vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených
skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci-1080.pdf

V souvislosti s výkonem SPOD a NRP je možné využít metodická doporučení
vydaná na jaře 2020, jelikož stávající omezení jsou téměř totožná jako v době
vydání následujících doporučení na jaře 2020:
Souhrnné stanovisko k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu
a karanténních opatření ze dne 17. března 2020:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/stanovisko+MPSV+k+v%C3%BDk
onu+SPOD-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1+opat%C5%99en%C3%AD.pdf
Stanovisko MPSV k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) za trvání
mimořádných opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MPSV-2020/68116-250:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/MPSV-2020_68116250_Vyjadreni_18_3_k_vykonu_PPPD_fin.pdf/f1d9026e-18a8-4e04-5ac9a3a0a350ed51
Informace ke zprostředkování náhradní rodinné péče a předávání dětí z pěstounské
péče na přechodnou dobu dne 31. března 2020, č. j. MPSV-2020/68102-250:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/MPSV-2020_68102250_Vyjdreni_31_3_nahradni_rodinna_pece.pdf/15685861-2b1e-9263-187fbb1bfe166ded
Odpovědi na dotazy č. 1 a 3 (činnost OSPOD v situaci omezení volného pohybu
osob, přemisťování dětí v karanténě do vybraných zařízení) ze dne 30. března
2020, č. j. MPSV-2020/68171-250:
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https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/MPSV-2020_68171250_Vyjadreni_30_3_cinnost_OSPOD_nahradni_skolky_atd_fin.pdf/81871412-af3fd572-c8da-741fe044b32d
Aktuální informace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu
ze dne 14. dubna 2020, č. j. MPSV-2020/74132-250 (návštěvy dětí v pobytové péči,
lhůty pobytu dítěte ve ZDVOP, přenesení působnosti výkonu SPOD,
zprostředkování NRP):
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Stanoviska_SPOD_k_14_4_2020.p
df/

V souvislosti s aktuálními usneseními vlády č. 1078, 1079 a 1080 je třeba
vykládat též Doporučení MPSV k náhradní rodinné péči ze dne 15. 10. 2020,
č. j.: MPSV-2020/205346-250 a Doporučení MPSV k přípravám žadatelů
o náhradní rodinnou péči MPSV-2020/207397-250 ze dne 13. 10. 2020, přičemž
jako zásadní lze označit tyto změny dané vydáním výše uvedených usnesení
vlády:
Zprostředkování NRP, přípravy žadatelů
Realizace příprav budoucích pěstounů a osvojitelů, stejně tak psychologické
posouzení žadatelů lze za současného stavu realizovat jen distanční formou,
v on-line prostředí, pokud je to alespoň trochu možné. Pokud toto nelze, nezbývá než
tyto úkony o nezbytnou dobu odložit.
Návštěvy dětí v NRP ze strany zaměstnanců OSPOD
Za stávajících omezujících opatření je třeba dočasně nahradit osobní kontakt
s dítětem kontaktem vzdáleným. V některých případech, dle vyhodnocení situace
dítěte a jeho individuálních potřeb, je třeba kontaktovat děti osobně, s využitím
bezpečnostních opatření (např. děti krátce po umístění do NRP, krátce před
odchodem z NRP, děti potýkající se s psychickými obtížemi nebo jiným tipem krize
v náhradní rodině atd.).
Kontakt zaměstnanců, kteří doprovází osoby pečující, osoby v evidenci a jim
svěřené děti dle § 47b odst. 5 zákona o SPOD lze za současných opatření realizovat
distančně, osobní kontakt je třeba omezit na nezbytné minimum.
Plnění povinnosti osob pečujících a osob v evidenci dle § 47a odst. 2 písm. f)
ZSPOD zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě
v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích za trvání
současných mimořádných opatření lze pouze distančně (on-line vzdělávání,
e-learning, formou samostudia - přečtení tematické knihy, zhlédnutí filmu
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či dokumentu, ideálně v kombinaci s ověřením porozumění tématu např. formou
vypracování odpovědi na otázky apod.).
Doporučení MPSV k náhradní rodinné péči ze dne 15. 10. 2020, č. j.: MPSV2020/205346-250, zůstává v platnosti, je třeba jej však modifikovat dle aktuálně
platných protiepidemiologických opatření!

Určeno pro:
- všechny krajské úřady a Magistrát hl. města Prahy
- všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností
- osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle § 48 odst. 1 písm.
d) a f) ZSPOD
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