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Sdělení

Dne 21.2.2020 byla na Městský úřad doručena elektronická žádost o informaci dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 106/1999 Sb.“), v níž požadujete sdělení následujících informací:

1) Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem 

v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?

2) Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně 

obecné procentuální vyjádření)?

3) Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či 

metodika?

K výše uvedeným dotazům poskytuji v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

následující informace:
1) Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s 

mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v 

roce 2019?
V roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019 nebyla sociálním odborem ani jednou ve správním řízení 

rodičům uložena povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin podle 

ustanovení § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
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2) Kolik pracovníků SPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí 
odhad, případně obecné procentuální vyjádření)?
Z 8 sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany dětí má 1 sociální pracovník medíační 

výcvik.

3) Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se setkání s mediátorem přijat vnitřní 
pokyn či metodika?
Pro postup ukládání povinnosti účastnit se setkání s mediátorem sociální odbor nemá 

vnitřní předpis a není k takovému postupu vydána ani metodika.

S pozdravem

Mgr. Eva Urbanová ®  

vedoucí sociálního odboru


