
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  
 

Žádost číslo: 30 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 72402/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 19.06.2021 

Obsah žádosti: OSPOD 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 
zpracování odpovědi: SOC 

Odpověď poskytnuta dne: 30.06.2021 

Odpověď poskytnuta:  
 
Rozhodnutí o částečném odmítnutí 
 

Přílohy: 0 

 
Odpověď:   

ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt příslušný k rozhodování podle § 2 zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

r o z h o d l  

ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou podala dne 
19.06.2021 paní XXX, datum narození XX.XX., trvale bytem XXX podle ustanovení § 15 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších, ve spojení 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

takto: 

I. 

V rozsahu bodů č. 3 až 5 se žádost dle ustanovení § 15 odst.1 InfZ, z důvodu uvedeného 
v ustanovení § 2 odst. 3 InfZ   

odmítá. 

II.  

 V ostatních bodech žádosti (č. 1 a 2) se 

vyhovuje. 

Odůvodnění: 

 



 

K bodům č. 3 až 5 žádosti: dle zákona č. 106/1999 Sb., §2, odst.3 se zákon nevztahuje na 
poskytování informací, pokud zvláštní zákon jejich poskytování upravuje, proto nebude v bodech 
3 až 5 vyhověno. 

Žadatelka využila svého práva nahlížet do spisové dokumentace, a to dne 17. 12. 2020, 18. 2. 
2021, 3. 5. 2021 a 23. 6. 2021. Nahlížela tedy do spisové dokumentace XXX dle § 55 odst. 5 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.  Na zveřejňování 
obsahu spisové dokumentace se nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím č. 
106/1999 Sb., neboť vedení a ochrana spisové dokumentace Om je upravena zvláštním 
zákonem a ve zvláštním režimu – dle § 54 až § 56 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, v platném znění. 

1.  Je-li dítě OSPODem vyhodnoceno v souladu s § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí jako 
dítě ohrožené, jakým způsobem k takovýmto dětem OSPOD přistupuje, jak s nimi pracuje, jakým 
způsobem situaci řeší s rodiči dítěte atd., a to i v době vyhlášeného nouzového stavu a v rámci 
přijatých mimořádných vládních opatřeních? 

Je práce OSPODu s ohroženými dětmi stejná či jiná oproti dětem nevyhodnocených v souladu 
s § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí? Pokud nikoli, prosím o sdělení, v čem se konkrétně 
liší. 

Pokud je dítě vyhodnocené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění, sleduje OSPOD situaci v rodině a dle vývoje situace poskytuje rodičům nebo i 
samotnému dítěti poradenství, a to zejména v doporučení odborné pomoci. V době nouzového 
stavu a mimořádných vládních opatření byl výkon SPOD upraven metodicky MPSV, dle aktuální 
platné situace na území ČR. 

Poradenství a doporučení odborné pomoci je poskytováno, tak jak je uvedeno v předchozím 
odstavci, i rodinám, kde nebyly děti vyhodnocené v § 6 o zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, v platném znění.  

Konkrétní práce s rodinou se vykonává vždy individuálně, liší se dle toho, jaký přístup rodiče při 
výkonu své rodičovské odpovědnosti vůči svým dětem uplatňují. 

2. Je možné, aby opatrovník dítěte (OSPOD) vypracoval individuální plán ochrany dítěte bez 
předchozího vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny z hlediska rozsahu opatření nezbytných 
k ochraně dítěte? 

V případě, že je možné individuální plán ochrany dítěte vypracovat bez předchozího vyhodnocení 
situace dítěte, prosím o uvedení konkrétní právní úpravy, která to umožňuje. 

V případě, že není možné individuální plán ochrany dítěte vypracovat bez předchozího 
vyhodnocení situace, jak k takovému plánu OSPOD nahlíží? Prosím uvést také odkazu na 
konkrétní právní úpravu. 

Individuální plán ochrany dítěte se vypracovává na základě vyhodnocení situace dítěte, a to dle § 
10 odst. 2 písm. d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. 
Lhůtu k pravidelnému vyhodnocování shora citovaný zákon ani prováděcí vyhláška nestanoví.  

 

 



 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a 
§ 20 odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle 
§ 178 zákona 500/2004 Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním 
učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 
787 01 Šumperk.  

 

Ing. Pavla Skálová 

vedoucí odboru sociálních věcí 

Městský úřad Šumperk  

 

 


