
 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 10 

Evidenční číslo žádosti: 23851/2020 

Žádost přijata a zaevidována dne: 21.02.2020 

Obsah žádosti: Problematika mediace          

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
SOC 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV   27.02.2020 

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu          

Přílohy: 0 

  

 Odpověď   
 

Vážená paní, 

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 

21.02.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace 

týkající se problematiky mediace v sociální oblasti.  

 

Na základě vyjádření Odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk Vám povinný subjekt dle InfZ k Vaší 

žádosti sděluje následující (odpovědi vyznačeny červeně).   

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? – ani jednou 

2. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, 

případně obecné procentuální vyjádření)? – žádný pracovník 

3. Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn 

či metodika? – není metodika, ani pokyn 

 

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

sporech je přínosná pro rodiče, kteří se na ní dohodnou, kteří mají zájem něco změnit, 

posunout se dál v komunikaci, cítí, že jim to pomůže v další péči o děti. Pokud tomu tak 

je, jsou až sami rodiče překvapeni nad posunem, ke kterému v rámci jejich sporu došlo. 

Je důležité, aby mediace přišla v začátku samotného sporu. Tam se dá pěkně pracovat. 

Pokud jde o letitý spor, pak není mediace (ani nařízená) přínosná. V začátcích (kdy 

dochází k úpravě výchovy a výživy) se u nás hodně uplatňuje Cochemská praxe (rodiče se 

vedou k dohodě, aby to byli právě oni, kteří o svých dětech budou rozhodovat. Někdy 

pomůže samotné setkání na OSPOD, někdy je nápomocná Poradna pro rodinu). 

Cochemská praxe má smysl a předchází protahování sporu a následně potřebné mediaci. 

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

Doporučujeme vždy, uvádí-li rodiče spory, či problémy v komunikaci. 

3. Jsou podle Vašeho názoru některé případy pro mediaci vhodnější a některé méně 

vhodné? Vhodnější jsou ty případy, které se zachytí včas. Ty, u kterých rodiče sami vyvíjejí 

aktivitu a snahu své spory řešit. Pokud dochází na mediaci z donucení a nespolupracují, 

nikdy to nepřinese takový úspěch. 

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

jedná? Je to tak na půl, jsou rodiče, kteří o mediaci vědí a jsou rodiče, kteří o mediaci 

nikdy neslyšeli a nevědí, co to pro ně obnáší. 

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

Neochota rodičů spolupracovat, překážky na straně sporu – např. domácí násilí, případně 

překážky na straně klienty – např. duševní onemocnění apod. 

http://www.sumperk.cz/


 

6. Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujících 

mediační služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné? Pokud jsme mediaci 

doporučovali, obraceli jsme se na SOS Kompas Zábřeh nebo na P-centrum v Olomouci, 

mediační centrum. Nikdy nedošlo k odmítnutí. Nejsme schopni posoudit, jestli je 

mediátorů dostatek. Od klientů máme poznatky, že si raději zvolí cestu zajištění 

odborného poradenství např.v Poradně pro rodinu (není tak časově náročné). 

 

 

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková 

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk 
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