
 

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

Žádost číslo: 34 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 74690/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 24.06.2021 

Obsah žádosti: OSPOD 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 
zpracování odpovědi: SOC 

Odpověď poskytnuta dne: 30.06.2021 

Odpověď poskytnuta:  
 
V plném rozsahu 
 

Přílohy: 0 

 
Odpověď:   
 
Vážená paní XXX, 
 
 
Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 
24.06.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace 
týkající se OSPOD. 
 

Povinný subjekt k Vaší žádosti dle InfZ sděluje následující: 

K bodu 1) a 2) 

V zájmu každého dítěte je jeho podpora v zájmové činnosti, kterou chce samo dítě vykonávat. Je 
poté však na rodičích, jakým způsobem se budou ohledně záležitostí spojených se zájmovou 
činností dítěte domlouvat. V případě, že k takové dohodě nedojde, je potřeba respektovat 
pravomocné rozhodnutí soudu, které definuje otázky úpravy styku. OSPOD není v pozici, kdy by 
samotnému dítěti zakazoval, či rodičům nařizoval, jakým způsobem má být zájmová činnost 
nezletilého realizovaná.  

Provozování zájmové činnosti dětí je zcela v kompetenci rodičů.  

K bodu 3) 

Rodičovské kompetence zahrnují péči o nezletilé dítě, zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, 
citový, rozumový a mravní vývoj. Dále se jedná o zastupování dítěte a správu jeho jmění. Pokud 
hovoříme o tzv. „posilování kompetencí“, jedná se o zvyšování nebo ujasňování si těchto rolí. 
Totéž znamená i v kontextu „budování kompetencí otec X syn“.  

 



 

K bodu 4)  

Obecně lze sdělit, že pokud se rodiče nedohodnou jinak, platí aktuální úprava styku dle platného 
pravomocného rozsudku.  

K bodu 5)  

Náplň práce vedoucího oddělení sociálně-právní ochrany dětí vychází z kontextu zákona o 
sociálně-právní ochraně dětí, přičemž je odpovědný za koordinaci činností OSPOD, dohlíží na 
plnění úkolů na úseku SPOD, může být účasten u jednání s klienty na oddělení a odpovídá za 
vedení spisové dokumentace. 

 

Ing. Pavla Skálová 

Vedoucí odboru sociálních věcí 

Městský úřad Šumperk 

 

 


