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KONTROLA PŘÍPADU - standard č. 10  

 
Kritérium 10a 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje pravidelnou kontrolu případů.  
 
Tento standard se zabývá kontrolou agendy SPOD, která je výkonem přenesené působnosti veřejné 
správy.  
 

Cílem kontrol je zjišťovat skutečný stav věcí a porovnávat jej s úpravou agendy SPOD v obecně 
závazných předpisech, dále pak využívat poznatky z kontrol k úpravě praxe OSPODu a zvyšování 
kvality  a úrovně poskytované SPOD.  
 
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví provádí kontrolu výkonu agendy SPOD. Kontrola je 
prováděna formou  kontroly spisové dokumentace, dále pak osobní přítomností vedoucího odboru 
při jednání s klienty, a také  spoluúčastí vedoucího odboru   na šetřeních v terénu s jednotlivými  

pracovníky  OSPODu.  
 

Četnost kontrol spisové dokumentace se stanovuje na tři kontroly ročně v případě každého 
pracovníka zařazeného na agendě SPOD, přičemž do  tohoto počtu kontrol se zahrnují případy,  
v nichž bylo zpracováno podrobné vyhodnocení situace dítěte a Individuální plán ochrany dítěte, 
blíže Standard č. 9. Při své kontrolní činnosti se  vedoucí odboru zaměřuje zejména na 

případy  SPOD, u nichž bylo zpracováno podrobné vyhodnocení situace dítěte. 
 
O kontrole konkrétního případu spisové dokumentace je učiněn písemný záznam, který je interním  
dokumentem OSPODu. V případě zjištění nedostatků je součástí písemného záznamu o kontrole i 
popis zjištěných nedostatků, doporučení opatření, a stanovení termínu k jejich odstranění. Vedoucí 
odboru informuje tajemníka městského úřadu o zjištěných nedostatcích pokud mají, dle názoru 
vedoucího odboru,  charakter porušení povinností  stanovených obecně závaznými právními 

předpisy.  V takovém případě může vedoucí odboru navrhnout tajemníkovi městského úřadu  
přijetí  opatření v oblasti pracovně právních vztahů dle zákoníku práce.   
 
Pokud se kontrolovaný pracovník neztotožňuje se závěry provedené kontroly  má právo požádat 
tajemníka městského úřadu o zprostředkování posouzení kontrolních zjištění Krajským úřadem 

Pardubického kraje, který je kontrolním orgánem na úseku SPOD.  Je  pravomocí tajemníka 
městského úřadu, zda takovému  požadavku vyhoví. 

 
O provedených kontrolách vede vedoucí odboru evidenci. Záznam o kontrole spisové dokumentace 
má k dispozici pracovník, jehož se kontrola týkala, a vedoucí odboru.   
 
Četnost kontrol formou osobní přítomnosti vedoucího odboru při jednání s klienty a spoluúčastí na 
šetření v terénu není stanovena. Tento způsob kontroly je využíván bez předchozího oznámení  

pracovníkům zařazeným na agendě SPOD. Přítomnost vedoucího odboru u jednání s klienty, a při 
šetření v terénu, je uvedena v záznamech,  protokolech  z jednání,  šetření. Z  takové kontroly se 
záznam nevypracovává, pokud nebyly zjištěny nedostatky mající charakter  porušení povinností 
stanovených obecně závazným předpisem.  
 
Vedoucí odboru v reakci na kontrolní výstupy přijímá opatření, kterými předchází vzniku dalších 
nedostatků. Zobecněná kontrolní zjištění jsou projednávána s pracovníky OSPODu v rámci 

pracovních porad. Výstupy z kontrolní činnosti používá vedoucí odboru při hodnocení pracovníků 

zařazených na agendě SPOD, blíže ve Standardu 6. 
 
 

 


