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Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-021577/2020
Vyřizuje linka: Chochulová/219
V Praze dne: 6. 3. 2020

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 21. 2. 2020 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:

„Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o poskytnutí informací, které se týkají využívání mediace v praxi OSPOD.
Informace budu zpracovávat do diplomové práce, která se daného tématu týká.
Dle zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím mám následující dotazy:
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?
Odpovědi na výše uvedené otázky budou využity pro účely vysokoškolské diplomové práce. Nad rámec
výše uvedeného bych Vás chtěla moc poprosit o jakékoliv další názory či informace týkající se využívání
mediace v činnosti OSPOD. Byla bych zejména nesmírně vděčná za jakékoliv informace - byť i velmi
stručné, bodové, jednoduše v jakékoliv formě - k následujícím otázkám:
1.

Můžete popsat své zkušenosti s využitím mediace ve sporech mezi rodiči?

2.

V jakém procentu případů (stačí hrubý odhad) rodičům mediaci doporučujete?

3.

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

4.

Přijde-li řeč na téma mediace, mají rodiče podle Vás povědomí o tom, oč se vlastně jedná?
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5.

Jaké jsou podle Vašeho názoru překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči?

6. Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujících mediační
služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné?

Moc děkuji a přeji hezký den!"

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
poštou na Vámi uvedenou adresu trvalého pobytu ve formě textu tohoto přípisu:
Dále uvedené informace se vztahují k činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou
odboru sociálního Úřadu městské části Praha 10.

K 1. části dotazů:
K uložení povinnosti rodičům účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. §
13 zák. SPOD:
Odpověď: 2017 - 0, 2018 - 0, 2019 - 0.
2. K mediačnímu výcviku pracovníků OSPOD:
Odpověď: Denní kurz má 14 pracovníků, 100 hodinový výcvik má 1 pracovník.
3. K dotazu, zda je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat
vnitřní pokyn či metodika:
Odpověď: Vnitřní pokyn či metodika nejsou přijaty, postup by byl dle zák. SPOD a podle
správního řádu.
1.

Ke 2. části dotazů:

1.

K popisu zkušeností s využitím mediace ve sporech mezi rodiči:

Odpověď: Jedná se o nástroj, který rodiče směruje k nespornému řešení rozdělení péče o děti
v případech, že se rodiče rozcházejí či rozvádějí, o nástroj k předcházení negativního dopadu na děti a
konečně i na jejich rodiče. Pokud rodiče dospějí k dohodě v začátku rozvodu či rozchodu, je mediace
prostředek jak nenechat problémy eskalovat, jak předcházet nepřátelství a střetům mezi rodiči. Rodiče
se při mediaci učí naslouchat, neboť v partnerské krizi často jeden druhého neslyší. Mediace
představuje podporu slušné komunikace a spolupráce v zájmu dětí. Význam mediace spočívá v
zachování autonomie rodiny, v možnosti vlastního rozhodování bez zásahu státu, ve výhodách
flexibilního uspořádání v rámci dohody před striktním rozhodnutím soudu a v neposlední řadě jsou zde
nižší finanční dopady na rodiče, děti i stát.

2.

K procentu případů, kdy rodičům doporučujeme mediaci:

Odpověď: 90%.

3.

K otázce vhodnosti, resp. menší vhodnosti některých případů pro mediaci:

Odpověď: Jak vyplývá z předchozí odpovědi, mediaci zpravidla doporučujeme, kromě případů, kde je
prokázáno hrubé domácí násilí, případů CAN, závažné trestné činnost na partnerech a dětech; případy
partnerů, kde se vyskytuje porucha osobnosti, některé psychiatrické diagnózy, závislosti.

Sídlo: Vršovická 68,101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68,101 38 Praha 10
IČ: 00063941
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4.

K otázce na povědomí rodičů o mediaci:

Odpověď: Přibližně 50% rodičů má představu nebo o mediaci slyšeli.

5.

K otázce, jaké jsou překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči?

Odpověď: Překážkou je nezájem rodičů a jejich neochota využít mediaci.
6.

K mediátorům a k organizacím poskytujícím mediační služby:

Odpověď: Pro klienty OSPOD ÚMČ Praha 10 je mediace zajištěna v dostatečném rozsahu, a to
prostřednictvím projektu, který je realizován z finančních prostředků městské části Praha 10, přičemž
pro klienty OSPOD je mediace zdarma. Projekt je realizován již od roku 2014. Zkušenosti OSPOD
s mediátory, kteří působí v rámci tohoto projektu, jsou velmi pozitivní.

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

S pozdravem

Pavel Petřík
vedoucí sociálního odboru
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