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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
 
Vážená paní 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 21.2.2020 poskytuje 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? 
Ani v jednom případě OSPOD neuložil ve správním řízení povinnost rodičům účastnit se 
1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD. OSPOD v situacích, kdy 
rodiče nejsou schopni  řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské 
pomoci nebo dítěti nezajistili obornou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně 
potřebuje, ukládá rodičům povinnost dle § 12 ZSPOD. V letech 2017 – 2019 tuto povinnost 
OSPOD uložil celkem 4x (2x v roce 2017 a 2x v roce 2018). 
Povinnost účastnit se mediačního jednání ukládá rodičům v odůvodněných případech soud 
v rámci soudního řízení, OSPOD však statistiku povinností uložených soudem nevede.  
 

2) Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně 
obecné procentuální vyjádření)?  
Přímo mediační kurz nebo podobnou formu výcviku zaměstnanci OSPOD nemají. Zaměstnanci 
OSPOD však  mají povinnost pravidelně se vzdělávat a za tím účelem se účastní vzdělávacích 
seminářů v oblasti měkkých dovedností (např. kompetence v oblasti chování, vedení 
rozhovoru s problémovým klientem, s dítětem, zjištění názoru dítěte, apod.) i odborných 
témat.   

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

metodika? 
Metodika ani vnitřní pokyn nejsou přijaty 
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Nad rámec žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám rovněž zasíláme odpovědi na 
Vaše další otázky: 
 
1. Můžete popsat své zkušenosti s využitím mediace ve sporech mezi rodiči? 

Povinnost mediačního jednání je ukládána v komplikovaných soudních kauzách a v některých 
případech plní svůj účel. Pokud však rodiče nemají zájem o žádnou dohodu, nepomůže ani 
mediační jednání. Řízení jsou odročována, v některých případech je zapotřebí znalecké 
posouzení (např.: z oboru psychologie /dětí i dospělých/ i psychiatrie apod.), a ne vždy je 
mediace, která pochopitelně soudní řízení dále zdrží, ku prospěchu věci. Vždy záleží na 
projednávaném případu s ohledem na zájem nezletilého dítěte. 
 

2. V jakém procentu případů (stačí hrubý odhad) rodičům mediaci doporučujete? 
Nejsme schopni uvést počet případů.  

 
3. Jsou podle Vašeho názoru některé případy pro mediaci vhodnější a některé méně vhodné? 

Méně vhodné jsou např. případy řešeného domácího násilí.  
 

4. Přijde-li řeč na téma mediace, mají rodiče podle Vás povědomí o tom, oč se vlastně jedná? 
Rodiče jsou o mediačním jednání informováni jak ze strany OSPOD, tak soudu.  
 

5. Jaké jsou podle Vašeho názoru překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči? 
Účast na mediačním jednání je zpoplatněna.   

 
6. Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujících 

mediační služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné? 
V  Chomutově máme mediátorku. Domníváme se, že je schopna dostatečně a pružně 
poskytnout tuto službu, a to jak v případech, se na ni obrátí sami rodiče, tak v případě 
mediačního jednání nařízeného soudem. 

 
V Chomutově 4.3.2020 

 
Mgr. Lenka Sedláková 

odbor interní audit – právní úsek 
statutární město Chomutov 

 


