
 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

veřejná ochránkyně práv 
 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 
 

Inspekce a kontrola osob pověřených k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí 

 

který se koná 

dne 8. června 2017 
 

ve prostorách  

Generálního ředitelství Úřadu práce 

Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 

V loňském roce ochránkyně realizovala dotazníkové šetření zaměřené na zmapování oblasti 
inspekce a kontroly osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Během 
něj narazila na několik oblastí, které považuje za problematické, a proto oslovila Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, aby se jim věnovalo a přispělo ke sjednocení aktuálně roztříštěné 
praxe. Během kulatého stolu budou účastníci seznámeni s výstupy ochránkyně, jejími 
doporučeními i vyjádřením ministerstva. Ponechán bude také prostor pro diskuzi 
nad systémem kontrol a inspekcí, jejich dvoukolejností a možnostmi vzájemné spolupráce 
Úřadu práce České republiky a krajských úřadů. 

Během kultého stolu budou prezentovány také výstupy série systematických návštěv zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které ochránkyně realizovala v loňském roce. Pozornost 
bude zaměřena také na problematiku dlouhodobých pobytů dětí v tomto typu zařízení. 

Na kulatý stůl jsou zváni zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, inspektoři poskytování 
sociálně-právní ochrany dětí Úřadu práce České republiky a zaměstnanci krajských úřadů, kteří 
provádí kontrolu osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

Účast na kulatém stole je bezplatná. Občerstvení není během akce zajištěno.  

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pátku 2. června 2017. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.  

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

 

                                                        
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 

http://www.ochrance.cz/rezervace/
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RÁMCOVÝ PROGRAM 

8. června 2017 

 

09:30 – 10:00 Registrace účastníků a účastnic 

10:00 – 10:10 Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv  

10:10 – 11:30 Prezentace výstupů dotazníkového šetření veřejné ochránkyně práv 
a diskuze nad závěry týkajícími se plánů, průběhu a výstupů kontrol/inspekcí  

Marína Urbáníková, Barbora Jechová, Petra Šuperová (Kancelář veřejného 
ochránce práv) 

11:30– 11:45 Přestávka na kávu 

11:45 – 13:00 Prezentace výstupů dotazníkového šetření veřejné ochránkyně práv 
a diskuze nad závěry týkajícími se důsledků kontrol/inspekcí, 
kontrolního/inspekčního týmu, spolupráce krajských úřadů a krajských 
poboček Úřadu práce a dalších zjištění 

Marína Urbáníková, Barbora Jechová, Petra Šuperová (Kancelář veřejného 
ochránce práv) 

13:00 – 13:15 Přestávka na kávu 

13:15 – 13:45 Prezentace závěrů systematických návštěv veřejné ochránkyně práv 
v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc ‒ 1. část 

Ladislav Tomeček (Kancelář veřejného ochránce práv) 

13:45 – 14:00 Dlouhodobé pobyty dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Barbora Jechová (Kancelář veřejného ochránce práv) 

14:00 – 14:30 Prezentace závěrů systematických návštěv veřejné ochránkyně práv 
v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc ‒ 2. část 

Ladislav Tomeček (Kancelář veřejného ochránce práv) 

14:30 – 14:40 Závěrečné slovo, shrnutí, poděkování 

 


