
 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
 

 

INFORMAČNÍ LETÁK PRO 
RODIČE A JINÉ OSOBY 

ODPOVĚDNÉ ZA VÝCHOVU 
NEZLETILÝCH DĚTÍ  

 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 
OSPOD) je součástí Odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a některé 
z činností sociálně-právní ochrany může vykonávat 
i pověřený obecní úřad, kterým je Městský úřad 
Týniště nad Orlicí. 
 

Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? 
 
Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD") se 
rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj 
a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, 
včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k 
obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení 
náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže 
být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní 
rodině. 
 

SPOD je poskytována do 18 let věku dítěte. 
 

SPOD je poskytována v rámci celého správního 
obvodu Města Kostelec nad Orlicí a to zcela bezplatně  
na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní-
ochrany dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Povinnosti pověřeného obecního úřadu v rámci 
SPOD 

 

V OBLASTI PREVENTIVNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI: 

 vyhledává ohrožené děti  

 působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající 
z rodičovské odpovědnosti 

 projednává s rodiči odstranění nedostatků ve 
výchově 

 projednává s dítětem nedostatky v jeho chování 

 sleduje, zda je na základě kontrolních oprávnění 
zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je 
z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující 

 poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich 
žádost poradenství  

 oznamuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že 
jde o ohrožené děti  

 

V OBLASTI VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ: 

 obecní úřad obce s rozšířenou působností může 
požádat příslušný obecní úřad, aby sledoval, zda 
jsou dodržována výchovná opatření, o nichž 
rozhodl, tzn. dohled nad výchovou, určitá omezení 
rodičům či nezl. dětem  

 
V OBLASTI OPATŘENÍ NA VÝCHOVU DĚTÍ: 

 ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, 
zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich 
hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit 
takovému dítěti neodkladnou péči; při zajištění této 
péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. O 
uvedeném opatření obecní úřad neprodleně 
uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností 

 
V OBLASTI PÉČE O DĚTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU 
POZORNOST: 

 zaměřuje svoji pozornost na využívání volného 
času těchto dětí 

 zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávající 
styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto 
osob požívajícími alkoholické nápoje nebo 
návykové látky nebo páchající trestnou činnost 

 sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí 

 věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální 
úrovní 

 zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a 
výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí 

 nabízí dětem programy pro využití volného času se 
zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem 

 spolupracuje se školami, pověřenými osobami, 
zájmovými sdruženími a dalšími subjekty 
 
Pověřený obecní úřad, kam se můžete obrátit o 

radu: 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
Mírové nám. 90 
517 21 Týniště nad Orlicí 
 
Mgr. Lenka Bečvářová, DiS. 
sociální pracovník 
kancelář v přízemí, kancelář č. 115 

 

        Tel.: 494 337 303, 720 962 640 
e-mail: becvarova@tyniste.cz 

 
 

Úřední dny Městského úřadu Týniště nad Orlicí 
 

PONDĚLÍ: 07:30 – 11:30, 12:30 – 17:00 
 STŘEDA: 07:30 – 11:30, 12:30 – 17:00 

 
 

Osobní kontakt je nejlepší po telefonické domluvě, 
neboť pracovník vykonává práci i mimo kancelář. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Městský úřad Týniště nad Orlicí úzce spolupracuje 
s OSPOD Kostelec nad Orlicí, který má 
problematiku SPOD plně v kompetenci. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Na které konkrétní situace se OSPOD zaměřuje? 

 
 poskytuje poradenskou činnost (ve věci úpravy 

péče a výživy, úpravy styku, vymáhání výživného, 
určení a popření otcovství a mateřství, změna 
výchovného prostředí atd.)  

 poskytuje sociálně právní ochranu všem dětem a 
rodinám bez rozdílů jejich národnosti, etnika, 
jazykové či jiné odlišnosti  

 současně poskytuje pomoc dětem z neúplných, 
rozvedených a sociálně slabých rodin  

 zaměřuje se rodičovské konflikty a problémy, na 
domácí násilí v rodinách a na psychické a fyzické 
týrání, zanedbávání a sexuální zneužívání nezl. 
dětí 

 
SOCIÁLNÍ KURATELA PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 
 se zabývá problematikou dětí a mladistvých s 

opakovanými poruchami chování 
 řeší problematiku nezletilých dětí, které se 

dopustily činu jinak trestného 
 kurátorka se účastní přestupkového a trestního 

řízení vedenému proti mladistvému 
 
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE: 
 se zabývá osvojením, pěstounskou péčí, 

pěstounskou péčí na přechodnou dobu, 
příbuzenskou pěstounskou péčí, péčí cizích osob 
(žadatelé a děti svěřené do náhradní rodinné 
péče) 

 poskytuje poradenskou činností 
 zajišťuje uzavírání dohod o výkonu pěstounské 

péče a sleduje jejich dodržování  
 
 
 

 

DESATERO OSPODU, aneb co byste o OSPOD 
měli ještě vědět: 

 
1. OSPOD je nestranným zprostředkovatelem a 

zároveň respektovaným partnerem.  
2. OSPOD může být přínosem i tam, kde druhý 

rodič spolupráci jednoznačně odmítá. 
3. Rodiče mají ze zákona povinnost spolupracovat 

s OSPODem při ochraně zájmů a práv dítěte a 
na výzvu se dostavovat k osobnímu jednání, 
předložit listiny a další doklady a poskytnout 
nezbytné informace. 

4. Rodiče jsou také povinni umožnit návštěvu 
pracovníka OSPOD v rodině, v obydlí, 
popřípadě v jiném prostředí, kde dítě žije. 

5. Každé dítě má právo OSPOD požádat o pomoc i 
bez vědomí svých rodičů. 

6. Každý je oprávněn upozornit OSPOD na 
porušení rodičovských povinností, na zneužití 
práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, a 
nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit 
své povinnosti vyplývající z rodičovské 
odpovědnosti.  

7. Pracovníci OSPOD jsou povinni zachovávat 
zákonnou mlčenlivost o skutečnostech, které se 
dozvěděli a dále o místu pobytu rodiče, který se 
stal obětí domácího násilí. 

8. OSPOD pomáhá rodičům a dětem i 
prostřednictvím jiných státních a nestátních 
organizací a institucí, které spolupůsobí v oblasti 
péče o rodinu s dětmi (např. s psychology, 
lékaři, s azylovými domy, školami a školskými 
zařízeními, aj.). 

9. Pracovníci OSPOD nejsou jen úředníci, ale také 
lidé, kteří se Vám a Vašem dětem snaží pomoci 
v tíživé sociální a životní situaci. 

10. Pracovníci OSPOD nejsou nepřátelé. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kontakty na pracovníky orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí 

dle specializace a ve správním obvodu města 
Týniště nad Orlicí 

 
Bc. Eva Marková 
(vedoucí odboru sociálních věcí) 
Kancelář B 010 
Tel. 724 207 361 

     e-mail: emarkova@muko.cz 
Bc. Jiřina Altová 
(náhradní rodinná péče - kancelář B 110) 
Týniště nad Orlicí a okolí 

Tel. 778 752 092  
e-mail: jaltova@muko.cz 
 
Bc. Anna Adamovská 
(referentka OSPOD - kancelář B 009) 
Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Čermná nad Orlicí, 
Žďár nad Orlicí, Nová Ves 

Tel. 494 337 204, 606 784 844 
e-mail: aadamovska@muko.cz 
 
Irena Mertlíková 
(referentka OSPOD - kancelář B 008) 
Týniště nad Orlicí, Bolehošť, Křivice, Petrovice, Rašovice, 
Štěpánovsko, Borohrádek 

Tel. 494 337 226, 602 174 415 
e-mail: imertlikova@muko.cz 

 
        Jaroslava Popiolková, DiS. 

(kurátorka pro mládež - kancelář B 008) 
 Celý správní obvod Kostelce nad Orlicí,    
Týniště nad Orlicí a okolí) 

Tel. 494 337 212, 725 568 015 
e-mail: jpopiolkova@muko.cz 

 
 

Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Palackého náměstí 38 

517 41 Kostelec nad Orlicí  
 

Telefon (spojovatelka) +420 494 337 111  
Identifikátor datové schránky aj5bhbi  
FAX +420 494 337 295 (podatelna)  
Oficiální e-mail podatelna@muko.cz  

Adresa elektronické podatelny epodatelna@muko.cz  

 

mailto:jaltova@muko.cz

