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Dotaz:  
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání 
informace, jaká data shromažďuje Vaše Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, a to 
konkrétně: 
- o osobách, jak rodičích, tak nezletilých, kteří jsou u Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
vedeni v záležitostech: rozchod a rozvod rodičů, neshody rodičů, kontakt dítěte s rodičem, a 
to jak ve výkonu kolizního opatrovnictví, tak i pokud jde z důvodu výše uvedených situací o 
dítě ohrožené § 6 Zákona o sociálně-právní ochraně dětí; 
- jak souhrnná data, tak data za jednotlivé případy; 
- jaká data z toho jsou již anonymní (např. souhrnné údaje) nebo snadno anonymizovatelná 
(tj. kde jsou sice přítomná např. jména klientů, ale jsou např. ve výčtu či řádcích tabulky, tj. 
snadno anonymizovatelná bez ztráty ostatních údajů).  
Dále žádám o informaci, jakým institucím předává Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
data pravidelně (ať už s jakoukoli periodicitou) a jaká data to jsou.  
 
Odpověď: 
 
Magistrát města Pardubic oddělení sociálně—právní ochrany dětí shromažďuje informace, 
které mu umožňuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Konkrétně se jedná o osobní údaje dětí, jejich rodičů, údaje o výchovných poměrech 
těchto dětí, záznamy o výsledcích šetření v rodině, záznamy o jednáních s rodiči nebo jinými 
osobami, kopie podání soudům a jiným státním orgánům, písemná vyhotovení rozhodnutí 
soudů, orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů. 
Dále mohou spisovou dokumentaci tvořit záznamy na technických nosičích dat, mikrografické 
záznamy, tištěné produkty optického archivačního systému a tištěné nebo fotografické 
produkty jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly pořízeny, 
pokud z povahy věci nevyplývá, že je třeba uchovat originál nebo úředně ověřenou kopii listiny 
(§ 55 odst.3,4). 
Informace založené ve spisech vedeného orgánem sociálně-právní ochrany dětí nejsou 
anonymizovány. 
Anonymizované jsou pouze statistické výkazy zasílané Ministerstvu práce a sociálních věcí. To 
jsou jediná data, která jsou pravidelně každý rok ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
zasílána jiné instituci.  
Ostatní informace poskytuje orgán sociálně-právní ochrany dětí na žádost, a to pouze v zákoně 
vymezených situacích a zákonem stanoveným institucím (§ 51, zákona č. 359/1999 Sb.).  
 
 

 
 


