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Informace k aktuální situaci omezujících opatření – pokyny pro
činnost OSPOD ke standardnímu zajištění výkonu sociálně-právní
ochrany dětí
V návaznosti na naše předchozí informace Vám tímto sdělujeme, že s účinností od
18. 5. 2020 bylo zrušeno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.
dubna 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN, které s účinností od 20. 4. 2020
upravovalo omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů, včetně orgánů
sociálně-právní ochrany dětí. (viz příloha).
Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace odpadly důvody pro nařízení
pravidel provozu orgánům veřejné moci a správním orgánům tak, jak byly
uvedeny ve zrušeném mimořádném opatření. Jednalo se zejména o pravidla
nařizující zejména:
-

omezení osobního kontaktu úředních osob s adresáty veřejné správy a dalšími
externími osobami na nezbytně nutnou úroveň;

-

upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před
osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné,

-

při osobním kontaktu s klienty nebo dalšími osobami na pracovišti přijetí
opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, jeli to možné,
a vytvoření podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
je-li to možné,

-

zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části
zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených
skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

Nadále však platí pro všechny osoby povinnost používat v budovách orgánů
veřejné moci a správních orgánů ochranné prostředky dýchacích cest (nos,
ústa), s výjimkou dětí mladších 2 let, osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou
či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní
stav neumožňují dodržování této povinnosti, a zaměstnanců při pobytu v kanceláři
jakožto na svém pracovišti, pracují-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
jak vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. května
2020 č.j. MZDR 15757/2020-16/MIN/KAN (s účinností od 19. 5. do 25. 5. 2020) a z
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 č.j. MZDR
15757/2020-18/MIN/KAN (s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání, viz přílohy).
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Pokud jde o konání vzdělávacích akcí, s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání jsou
zakázány vzdělávací akce s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob (viz
mimořádné opatření MZD ze dne 19. května 2020 č.j. MZDR 20588/20202/MIN/KAN). Při konání vzdělávacích akcí s účastí nejvýše 300 osob musí
být zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
nebo osob blízkých.
V současné době již tedy neplatí žádná opatření, která by zásadně omezovala rozsah
a způsob činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a proto se mohou tyto orgány
vrátit ke standardnímu zajišťování výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně
osobních kontaktů s klienty a dalšími dotčenými osobami, provádění návštěv dětí,
rodičů a jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, pořádání případových
konferencí, účasti na jednáních soudů nebo jiných orgánů apod.
Rádi bychom vám i všem kolegům a kolegyním z OSPOD ORP tímto
poděkovali za to, jak dobře se povedlo situaci v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí zvládnout!
MPSV se nyní ve spolupráci s MZ a dalšími rezorty zaměřuje na plánování dalšího
postupu - jednak jde o dopady nouzového stavu, jednak jde o plánování opatření pro
případnou druhou vlnu epidemie. V tuto chvíli shromažďujeme podněty, které jsme s
Vámi řešili v průběhu nouzového stavu a zároveň se snažíme promyslet, co dalšího
by bylo dobré mít připraveno. Jde jednak o případná usnesení vlády, jednak o
metodická doporučení, ale též o možné ad hoc změny zákonů.
Přílohy:
Zrušení mimořádného opatření ze dne 9. 4. 2020 k nařízení OVM a SO s účinností od
18. 5. 2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami
s účinností od 19. 5. 2020
Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob s účinností
od 25. 5. 2020 do odvolání
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami
s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání
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) zákona o SPOD
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