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Bc. Jiří Pořízka/737660669

PRAHA/DATUM
/06.03.2020

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 21. února 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“). V obsahu
Vaší žádosti žádáte o informace týkající se využívání mediace v praxi OSPOD:
1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání
s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. OSPOD, 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?

4. Můžete popsat své zkušenosti s využitím mediace ve sporech mezi rodiči?
5. V jakém procentu případů (stačí hrubý odhad) rodičům mediaci doporučujete?
6. Jsou podle Vašeho názoru některé případy pro mediaci vhodnější a některé méně vhodné?
7. Přijde-li řeč na téma mediace, mají rodiče podle Vás povědomí o tom, oč se vlastně jedná?
Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz
tel.: 737 660 669, e-mail: PorizkaJ@praha7.cz

8. Jaké jsou podle Vašeho názoru překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči?
9. Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujících
mediační služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné?

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:
Ad1) Ani jednou, dáváme přednost dobrovolnosti, jinak povinnost uložena soudně.
Ad2) Cca 10%. (Nadřízený orgán nedoporučuje provádět mediaci sociálnímu pracovníkovi, „střet
zájmů“).
Ad3) Vnitřní pokyn či metodika není přijata.
Ad4) Viz odpověď k bodu č. 1 – nemotivovaní rodiče si mediaci tzv. „odsedí“ bez výsledného efektu.
Ad5) Do cca 10%.
Ad6) Ke každé rodině je nutno přistupovat individuálně. (Mediace je vyloučena při domácím násilí).
Ad7) Převážně ano.
Ad8) Největší překážkou je samotný přístup rodičů, jejich nemotivovanost spor řešit, odmítání vstupu
dalších osob do jejich rodinných záležitostí.
Ad9) Ano. Máme několik mediátorů, které rodičům doporučujeme.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu MČ
Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 077641/2020.
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