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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Městský úřad Tišnov, Odbor sociálních věcí jako orgán sociálně – právní ochrany dětí
příslušný k výkonu sociálně – právní ochrany dětí v rozsahu obce s rozšířenou působnosti dle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí (dále jen ,,zákon o SPOD“) obdržel
dne 21. 2. 2020 podání, jež učinila:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „žadatelka“) ve věci žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupu
k informacím“). Vznesené dotazy zněly:
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?
Na výše uvedené dotazy odpovídáme následovně:
1. 2017 – 0, 2018 – 0, 2019 – 0.
2. Vzdělávací kurz na téma rodinná mediace (5 z 6 má kurz na danou problematiku)
3. Ne. Okresní soud – Brno venkov přešel v rámci soudního řízení na vlatní model
interdisciplinární spolupráce, Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou tento model
vytváří, Okresní soud v Blasnku zcela jistě dříve či později přejde na podobný model

taktéž. Jde o standardizaci zapojení poradenských institucí vč. mediátorů v rámci
opatrovnického řízení.

S pozdravem

Mgr. Michal Kudláček, DiS. v.r.
Vedoucí OSV MěÚ Tišnov
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