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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor sociální obdržel dne 2. 4. 2015 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění: „dle jakého zákona a paragrafu mě
můžete nechat vyvést z jednání o mojí vnučce

(viz protokol z jednání

ze dne 01. 04. 2015). Dále dle jakého zákona a paragrafu nemohu zastupovat i přes platné
zplnomocnění matky

(Vám doložené dne 17. 12. 2014) svoji vnučku

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následujícím
znění :

Postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí vychází zejména ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“). V omezeném rozsahu
se při jednání orgánu sociálně-právní ochrany dětí použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). K Vašemu prvnímu dotazu sděluji, že k vykázání
z místa konání úkonu by došlo, pokud by nastaly skutečnosti, o nichž hovoří § 63 odst. 1 správního
řádu.

Ve vztahu k Vašemu druhému dotazu považuji za stěžejní právní úpravu obsaženou v zákoně č.
89/2012 Sb., občanský zákoník - v souvislosti s řešeným případem konkrétně pododdíl 3 (§ 865 a
následující), upravující institut rodičovské odpovědnosti a související otázky, včetně výkonu
rodičovské odpovědnosti, péče o dítě a jeho ochrany a zastoupení dítěte.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Nad rámec výše poskytnuté informace Vám současně sděluji, že s ohledem na skutečnost, že režim
InfZ neumožňuje vytváření nových informací (v souladu s § 2 odst. 4 InfZ), je Vám současně odesílána
písemná informace dle zákona o SPOD, a to v rámci činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí
a práce s rodinou odboru sociálního ÚMČ Praha 10, jejímž smyslem je objasnit Vám v návaznosti
na platnou právní úpravu činnost a postupy oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou
v předmětné věci.

Je třeba konstatovat, že účelem InfZ není poskytovat rady v právní či jiné oblasti. Vzhledem k tomu,
že jsme Vám chtěli vyhovět, je v tomto konkrétním případě informace poskytnuta s tím, že bude
doplněna výše zmíněným dopisem oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou, tedy
mimo režim daný InfZ. Je však možné, že pokud budete o tento typ informací žádat dle InfZ
i do budoucna, může být poskytnutí informace odmítnuto. V těchto situacích je účelnější
upřednostnit neformální dotaz (tedy dotaz mimo režim InfZ).
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