
 

Připomínkovací formulář k příručce 

pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory

Připomínka se vztahuje:

k obsahu jednotlivých částí 
k celkovému zpracování příručky

Připomínky k jednotlivým částem
Pořadí Název 

části 
příručky

Číslo 
strany

Předmět připomínky Důvod připomínky (argumentace) Vypořádání připomínek

I. Cílová
skupina a
legislativa

5 Úprava znění názvu
zákona

U zákona o pomoci v hmotné nouzi
je nutné uvádět, pokud nejde o
legislativní zkratku, ve znění
pozdějších předpisů (zákon již byl
dvakrát novelizován)

Zapracováno

II. Cílová
skupina a
legislativa

5

7

…osoby ohrožené
sociálním
vyloučením  z
důvodu předchozí
ústavní nebo
ochranné výchovy
nebo výkonu trestu, 

• § 13 odst. 3 vyhl.
 Ministerstva
spravedlnosti č.
345/1999 Sb.,
kterou se vydává
řád výkonu trestu
odnětí svobody, ve
znění pozdějších
předpisů

Kdo má naplňovat působnost na
obcích  3. typu při koordinaci
sociálních služeb a poskytování
odborného sociálního poradenství
 osobám, jejichž práva a zájmy jsou
ohroženy trestnou činností jiné
osoby? 

Dle §  93  písm. b) z. č. 108/2006
Sb.  krajský úřad  koordinuje
poskytování sociálních služeb
osobám, jejichž práva a zájmy jsou
ohroženy trestnou činností jiné
osoby ; přitom spolupracuje s
obecními úřady obcí s rozšířenou
působností

Navrhuji proto aby zde byly ještě
uvedeny osoby, jejichž práva jsou
ohroženy  trestnou činností jiných
osob, tak jak je to uvedeno v § 92
písm.b) z. č. 108/2006 Sb

Doporučuji ještě doplnit § 5

To je v kompetenci obecního 
úřadu obce s rozšířenou 
působností. MPSV 
nedoporučuje výkon této 
agendy soc. kurátorem.

Nezapracováno (viz 
připomínka č. III)

Zapracováno
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Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče 
o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené



III.
Cílová 
skupina a 
legislativa

6 Doplnit cílovou 
skupinu - osoby, 
jejichž práva a zájmy 
jsou ohroženy trestnou 
činností jiné osoby

- legislativně je tak ošetřena dlouholetá 
praxe, kterou realizují kurátoři 
(ochránce, pečovatel, dle slovníku cizích 
slov) na svých pracovištích; 
- kurátoři se tak ujímají osob, které jinak 
zůstávají mimo zájem veřejné správy;
- jde zejména o poskytnutí rychlého 
kvalifikovaného poradenství (praktické 
rady reagující většinou na okamžitou 
situaci, kde a jak zablokovat různé karty, 
kde a jak získat nové doklady) obětem 
bagatelní trestné činnosti (z hlediska 
policie), které ovšem vyžadují velice 
citlivý přístup vzhledem k psychickým 
dopadům spáchaných skutků (psychické 
trauma je velmi často mnohem těžší než 
ekonomický dopad);
- odborné poradenství kurátorů je nyní 
doplněno mimořádnou okamžitou 
pomocí;
- kurátoři mohou v případě domácího 
násilí účinně spolupracovat 
s intervenčními centry - síť kurátorů je 
hustší - intervenční centrum je jedno 
v kraji, případně oběti orientovat na 
další pomáhající instituce (např. BKB);
- možná obava ze setkání oběti s 
pachatelem u kurátora je veskrze lichá, 
pachatelé se ke kurátorům dostávají 
s velkou časovou prodlevou od spáchání 
trestného činu, oběti bezprostředně po 
spáchání;
- přípravě kurátorů na práci s obětí 
trestného činu se věnují akreditované 
vzdělávací projekty (např. VCVS ČR)

Nezapracováno

Dle stanoviska MPSV   by 
osoby, ohrožené trestnou 
činností jiné osoby neměly být 
cílovou skupinou sociálního 
kurátora, stejně jako MPSV 
nikdy nedoporučovalo
kumulaci funkcí sociálního 
kurátora a kurátora pro 
mládež. Pokud se
taková osoby na SK spontánně 
obrátí se žádostí o pomoc, 
žádný právní
předpis SK nejen nebrání v 
základní pomoci (radou) 
takové osobě, ale
zákon o soc. službách přímo 
předpokládá, že základní 
sociální poradenství
je součástí každé služby a 
každý poskytovatel je povinen 
základní poradenství o soc. 
službách poskytnout. 
K vlastní odborné sociální práci 
s takovou osobou je však v 
prvé řadě zapotřebí odborných 
kapacit, kterými disponují 
zejména specializované 
subjekty. SK by měl takové 
osobě spíše zprostředkovat 
kontakt na odborné pracoviště.

IV. Cílová
skupina a
legislativa

          chybí odkaz 8           Nezapracováno

V. -  "  - 6 druhý
odstave
c

-  "  - Doporučuje se na tomto místě
provést legislativní zkratku zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pomoci v hmotné
nouzi)

Zapracováno

VI. -  "  - 6 třetí
odstave
c

vypustit slovo "také" Obecní úřad obce s rozšířenou
působností rozhoduje pouze o MOP
pro skupinu osob ohrožených
sociálním vyloučením, o ostatních
 mimořádných okamžitých pomocích
rozhoduje podle záklona pověřený
obecní úřad

Zapracováno

VII. Náplň práce
sociálního
kurátora

str.8
 odsek
15

vypustit slova "a
výši"

O výši dávky sociální kurátor
nerozhoduje, výše je stanovena
zákonem v částce 1000 Kč.

Zapracováno

VIII. -  "  - -  "  - Ukončit větu za
slovem "eviduje".

Doporučuje se úprava textu, který za
tímto slovem následuje - viz níže

Zapracováno
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IX. -  "  - -  "  - Nová věta za
slovem "eviduje." :
Při rozhodování o
této dávce
spolupracuje s příslu
šným
zaměstnancem
pověřeného
obecního úřadu,
pokud jde o zjištění
plnění podmínek
uvedených v odst. 2
§ 2 zákona o
pomoci v hmotné
nouzi

Vzhledem k tomu, že mimořádná
okmažitá pomoc má být poskytnuta
bezodkladě, ale zároveň až po
nabytí právní moci rozhodnutí, je
nezbytné urychleně zhodnotit situaci
osoby ohrožené sociálním
vyloučením, zda neplní podmínky
pro přiznání příspěvku na živobytí a
doplatku na bydlení.Toto zhodnocení
lze uskutečnit ve spolupráci s přísluš
ným pracovníkem pověřeného
obecního úřadu, který je
kompetentní k rozhodování o těchto
dávkách, a to, pokud je to možné, i v 
dostatečném předstihu. .

Zapracováno

X. náplň práce
soc.kurátora

8 bod 6: Vypracování
programu
indiv.motiv.postupu 

vypracovává pouze za předpokladu,
že je orgánem pomoci v hmotné
nouzi (pokud nevyplácí, není
orgánem a nezpracovává program=
není kurátor!)

Podle stanoviska MPSV, 
odboru soc. politiky je sociální 
kurátor považován za 
zaměstnance orgánu pomoci 
v hmotné nouzi

XI. Vymezení
metod
realizace
jednotlivých
činností

10 oddělení koncepce
a rozvoje služeb
obce či obecně od
odboru sociálních
věcí 

Doporučuji zrušit část textu :
"oddělení koncepce a rozvoje služeb
obce" jelikož tato oddělení existují
zcela výjimečně 

Zapracováno

XII. Vymezení
kompetencí
sociálního
kurátora v
oblasti
 přímé práce
s klientem 

str. 17
první
odstave
c

Doplnit za slovo
"vyloučením" čárku
a doplnit slova "
"podané na
předepsaném
tiskopisu,"

Žádost o mimořádnou okmažitou
pomoc musí být podána na
předepsaném tiskopisu, který
zajišťuje MPSV.

Zapracováno

XIII. -  "  - str. 17
čtvrtý
odstave
c

Třetí věta, začínající
slovy " Aby bylo
možné a čtvrtá věta
neodpovídá znění v c
itovaném
metodickém pokynu
č. 2/2006. Je
nezbytné uvést do
souladu s textem v m
etodickém pokynu

Pokud je žádosti osoby ohrožené
sociálním vyloučením o MOP
vyhověno, vyhotovuje se oznámení,
které je jednou z forem rozhodnutí.
Pokud osoba nevznese proti
oznámení námitku, lze dávku
bezodkladně vyplatit. Pokud by
námitku vznesla, musí orgán pomoci
v hmotné nouzi o námitce
rozhodnout a výplata se zdržuje.

Zapracováno

XIV. -  "  - str. 18 První odstavec za
nadpisem : Ve větě "
Program
individuálního
motivačního
postupu je součástí
aplikačního
programu OKnouze.
doplnit za slovo "je"
slova "od července
2007" 

Aplikační program zatí text
motivačního programu neobsahuje,
bude k dispozici až od července
2007.

Nezapracováno vzhledem 
k termínu distribuci příručky 
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XV. kompetence
soc.kur v obl
. přímé
práce s kli

18 Program indiv.
motiv. postupu
(PIMP)je součástí
aplikačního
programu OKnouze

správně je, že PIMP by měl být a do
budoucna bude součástí
programového vybavení 

Nezapracováno vzhledem 
k termínu distribuci příručky

XVI. Spolupráce
sociálního
kurátora  s
 koordinátore
m služeb
 sociální
prevence 

19 … v případě, že je v
obci zřízena
samostatná  funkce
koordinátora služeb
sociální
prevence,…,

doporučuji doplnit textem: :“resp.
manažera komunitního plánování
sociálních služeb“, jelikož  tyto
koordinačnícčinnosti jsou již
obsaženy v komunitním plánování  

Nezapracováno 
Nelze použít obrat „resp.“ Text 
v příručce byl upraven.

XVII. Vymezení
kompetencí
metodika
sociální
prevence

24  Ve vztahu k
sociálním kurátorům
 spočívá jeho
činnost zejména v
jejich metodickém
vedení 

Kdo má na kraj. úřadech realizovat
působnost při zajišťování sociálních
služeb uvedenou v  §  93 písm. b) z.
č. 108/2006 Sb.? Dle tohoto
paragrafu krajský úřad koordinuje
poskytování sociálních služeb
osobám, jejichž práva a zájmy jsou
ohroženy trestnou činností jiné
osoby; přitom spolupracuje s
obecními úřady obcí s rozšířenou
působností.

Zde je patrná souvislost s § 92 písm.
b)  z. č. 108/2006 Sb., kde je
uvedeno, že „obecní úřad obce s
rozšířenou působností koordinuje
poskytování sociálních služeb a
poskytuje odborné sociální
poradenství   osobám, jejichž práva
a zájmy jsou ohrožena trestnou
činností jiných osob .?

Doporučuji, aby tato působnost byla
zapracována do kompetencí
metodiků soc. prevence ve vztahu k
sociálním kurátorům 

Nezapracováno (viz 
připomínka č. III)
Nejde o metodické 
kompetence, jde o zajištění 
dostupnosti.

XVIII. Kompetence
metodiků

27 kontroly výkonu
přenesené
působnosti

oprávnění k provádění kontrol
výkonu přenesené působnosti obcí
 stanovuje s účinností od 1.7.2006
(po novele právních předpisů) § 67
odst.1, písm.e) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, s tím, že provádění kontrol
se řídí režimem stanoveným v § 129
a 129b zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
 S výsledkem kontroly je seznámen
 tajemník MěÚ, nikoliv starosta
obce !!
Rovněž odpovědné osoby a jejich
nadřízený  nejsou s protokonem
seznamováni.

Zapracováno
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XIX. příloha č. 1 48 nelze uvádět odkaz
35

uvedený odkaz se vztahuje pouze
na NEZLETILÉ DÉTI, na výkon
sociálně-právní ochrany dětí.
Uvedený odkaz nelze uplatnit v agen
dě soociálního kurátora. 

Zapracováno

Některé úřady si 
informace..

Jak listinnou, tak elektronickou formu 
dokumentace kurátor zabezpečí před 
zneužitím. 
Vypustit, a dále kondicionály nahradit 
přítomným časem (je veden, vykonávají, 
informují, je postoupen atd.)

Zapracováno
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