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Jde o situace, které mohou nastat přímo na pracovišti pověřené osoby nebo v její 
bezprostřední blízkosti, případně při práci v terénu nebo pracovních pochůzkách. 

• Riziková situace – situace, kdy nastává riziko zranění zaměstnance nebo dítěte, dalších 

osoby, poškození majetku apod. 

• Nouzová situace – situace, kdy může dojít k omezení výkonu poskytování sociálně-právní 

ochrany z důvodu vzniku nenadálé situace 

• Havarijní situace – mimořádná událost typu poruchy nebo nehody se závažnými 

nepříznivými následky  

 
Písemně zpracované pokyny k řešení rizikových, nouzových a havarijních situací slouží 
předcházení vzniku či snížení pravděpodobnosti výskytu těchto situací. Obsahují návod pro 
praktická řešení situací, které nastaly, případně popis způsobů, jak vzniku takových událostí 
účinně předcházet. Havarijní situace se řídí havarijním a evakuačním plánem pověřené osoby.  
 
S postupy pro řešení těchto situací jsou seznámeni všichni zaměstnanci pověřené osoby. Za 
seznámení odpovídá ředitel pověřené osoby. Seznámení s postupy je stvrzeno podpisem při 
přijímání nového zaměstnance a uloženo v kanceláři ředitele pověřené osoby. 
 
 

Při výskytu situace, která je zaměstnancem pověřené osoby vyhodnocena jako riziková, nouzová 
nebo havarijní je tímto zaměstnancem vyhotoven záznam o události (formulář v příloze) a 
neprodleně předán řediteli pověřené osoby.
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Pořad

ové 

číslo 

Popis situace Preventivní opatření Řešení  Řešení – ostatní opatření 

1 Pěstoun, poručník přijde na 
vzdělávání pořádané 
pověřenou osobou nebo na 
konzultaci pod vlivem alkoholu 
nebo jiné návykové látky 

Situaci nelze předejít Pověřená osoba požádá pěstouna 
nebo poručníka o souhlas 
s provedením testu; v případě jeho 
pozitivity bude účast na vzdělávání 
popř. konzultaci ukončena. Při agresi 
přivolána Policie ČR. 

Incident se nahlásí řediteli pověřené 
osoby a provede se záznam události. 

2 Pěstoun, poručník, dítě přijdou 
na vzdělávání pořádané 
pověřenou osobou nebo na 
konzultaci s příznaky 
infekčního onemocnění 

Situaci nelze předejít Neumožněna účast, doporučena 
návštěva lékaře. 

Událost se nahlásí řediteli pověřené 
osoby a provede se záznam. 

3 Agrese – klienta či dítěte při 
setkání s pověřenou osobou. 
Agrese – návštěva v rodině 
klienta 

S osobami jednáme dle doporučení 
pro jednání s agresivním klientem 

Setkání či návštěva se ukončí, 
v případě fyzické agrese je přivolána 
Policie ČR. 
 
 

Neprodleně oznámí tuto skutečnost 
řediteli pověřené osoby a provede se 
záznam události. 
 

4 Vloupání na pracoviště Průběžně je kontrolováno uzamčení 
budovy, uzavření oken v 
nepřítomnosti 

V rámci možností zaměstnanec 
ochraňuje životy a zdraví osob v 
budově, zachová klid, přivolá Policii ČR. 
 

Neprodleně oznámí tuto skutečnost 
ředitele pověřené osoby. Provede se 
zápis. 

5 Pěstoun, poručník, dítě 
ovlivněno válečným stavem 

Situaci nelze předejít Zmapování konkrétních potřeb rodiny 
popř. dítěte. 

Nabídka pomoci klíčové pracovnice, 
psychologické intervence, poradenství.  
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