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Žadatel:   J  Š

    nar. 

    bytem 

 

 

 

 

Povinný subjekt:  Veřejná ochránkyně práv 

    Údolní 658/39, 602 00 Brno-město 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění  

 

  



I. Dílčí dotazy 

 

Žadatel v souladu se zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

zdvořile žádá o poskytnutí následujících informací souvisejících s činností Veřejné ochránkyně práv: 

 

1) Kolik podnětů ve smyslu § 9 písm. a) – c) zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, 

v platném znění (dále jen „ZVOP“) týkajících se přezkumu úřední činnosti orgánu sociálně-

právní ochrany dětí obdržel povinný subjekt za rok 2017? 

 

2) V kolika případech jednal povinný subjekt z vlastní iniciativy ve smyslu § 9 písm. d) ZVOP 

ve věci přezkumu úřední činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2017? 

 

3) V kolika případech (nehledě na to na jakém základě se povinný subjekt věcí zabýval) za rok 

2017 dospěl povinný subjekt k závěru, že přezkoumávaná úřední činnost orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí byla nesprávná, tj. nezákonná? 

 

4) V kolika případech za rok 2017 bylo následkem nesprávné úřední činnosti orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí porušení základního lidského práva dítěte, jehož ochranu 

měl předmětný orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťovat? 

 

5) V kolika případech za rok 2017 bylo následkem nesprávné úřední činnosti orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí porušení Úmluvy o právech dítěte? 

 

6) V kolika případech za rok 2017 přezkoumával povinný subjekt úřední činnost orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí související s plněním povinností vyplývajících z části 

deváté zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZOSPOD“), 

v platném znění, tj. při vyřizování přestupků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí? 

 

 

II. Upřesnění pojmů 

 

Orgánem sociálně-právní ochrany dětí žadatel pro účely této žádosti rozumí toliko orgány 

vymezené v § 4 odst. 1 písm. b) ZOSPOD a orgány těmto orgánům nadřízené, nehledě na místní 

příslušnost těchto orgánů. Žadatel akcentuje, že nežádá informace o nesprávné úřední činnosti 

konkrétního orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Úřední činností žadatel pro účely této žádosti rozumí jakýkoliv výkon pravomocí svěřených orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. 

 

 

III. Doručení informace 

 

Žadatel žádá o doručení předmětných informací prostřednictvím veřejné datové sítě do datové 

schránky žadatele, jejíž ID je uvedena v rubrice této žádosti. 

 

S úctou 

 

 

 

 

 




