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Využívání mediace V praxi OSPOD 
- odpověd' na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Kvašemu dotazu ohledně poskytnutí informací, které se týkají využívání mediace V praxi 
OSPOD Vám sdělujeme následující: 

1. 

2. 

3. 

Rodičům nebyla V r. 2017, 2018, 2019 ze Strany OSPOD uložena ve správním řízení 
povinnost účastnit se 1. setkání S mediátorem Vrozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. 
SPOD. 
Mediační kurz má na OSPOD Český Brod jeden Sociální pracovník. 
Pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem nemáme Vnitřní 
pokyn. 

K následujícím otázkám uvádíme: 

2
3

4

5

1

6 

Ze Zkušenosti S využitím mediace ve sporech mezi rodiči můžeme říci, že V pěti 

případech za uplynulé tři roky byla povinnost účastnit se 1. setkání Smediátorem 
uložena rodičům na základě usnesení Soudu, přičemž čtyři páry se účastnily pouze 
prvního nařízeného Setkání, smlouvu o mediaci neuzavřely. Pouze V jednom případě Se 
rodiče rozhodli pro uzavření Smlouvy, avšak tato mediace skončila rovněž neúspěšně. 
Mediaci doporučujeme rodičům přibližně ve 20% případů. 
Z našeho pohledu by mohly být všechny případy pro mediaci stejně Vhodné, záleží Však 
na schopnostech mediátora motivovat rodiče ke spolupráci při prvním Setkání. Dalším 
hlediskem je finanční úhrada za mediaci, která může být pro řadu klientů příliš Vysoká. 
Rodiče Ve většině případů již maji určité povědomí O mediaci jako formě řešení 

sporných záležitostí. 
Překážkami pro širší Využití mediace jsou podle našeho názoru finanční náročnost a 

horší dostupnost této Služby, V případě Českého Brodu, dojíždění za službou do Prahy. 
Často chybí u rodičů i opravdová snaha problém řešit. 
V našem obvodu není dostatek organizací poskytujících mediační služby. 

S pozdravem 
Bc. Martina Fejfarová, DiS. 
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