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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

 

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?  

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?  

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Na vaše dotazy sděluji následující:  

1) Na OSPOD Litovel nebylo ani v jednom případě ve správním řízení uložena povinnost 

účastnit se 1. setkání s mediátorem  

2) Na OSPOD Litovel není žádný pracovník, který by měl výcvik či kurz v mediacích  

3) Na Měú Litovel není přijat žádný vnitřní pokyn či metodika v nařizování 1. setkání 

s mediátorem  

   

 

 

 



  Doplňující informace: 

1) V případě, že jsou rodiče ochotni spolupracovat, je mediace velmi účinná, z osobních 

pracovních zkušeností však nemám s mediacemi ve většině případů pozitivní zkušenosti  

2) Dle situace, ale asi v 50 %  

3) Vhodnější jsou v případech, kdy rodiče chtějí spolupracovat, chtějí svůj problém řešit a 

jde ji na prvním místě o dítě (děti)  

4) Ve většině případů ne  

5) Především absence mediátorů či jiných odborníků v našem městě  

6) Mám zato, že je nedostatek mediátorů a organizací poskytující mediační služby  

 

   

 

Informaci zpracoval:  

25. 2. 2020 Bc. Marcela Spurníková, pracovnice OSPOD, odbor sociální a správní 


