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V Praze dne: 21.9.2018

ROZHODNUTÍ o ODMÍTNUTÍ

Městská část Praha 19, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o

15 odst. 1 |an ve spojení s § 11 a § 8a |an o žádosti—

v-vl

-, ze dne 10. 9. 2018, o poskytnutí informace

1)

2)

3)

4)

Úplné znění Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí úseku sociálně-právní ochrany

dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 19 (dále SPOD OSVZ

ÚMČ Praha 19),

Písemné dokumenty a interní předpisy vztahující se knaplnění Standardů kvality sociálně—

právní ochrany dětí SPOD osvz ÚMČ Praha 19,

Agenda a pracovní náplň jednotlivých pracovnic SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19,

jmenovitě/jednotlivě,

Vzděláníjednotlivých pracovnic, a to jmenovitě/jednotlivě, jejich kvalifikační předpoklady pro

výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponibilitu

zvláštní odbornou způsobilost na úseku sociálně-právní ochrany dětí (jaké, kdy, subjekt),

včetně dat ev. vykonaných zkoušek zvláštní odborné způsobilosti (jaké, kdy u koho),

Konkrétní odborné způsobilosti vést rozhovor s nezletilými dětmi, a to jednotlivě u každé

pracovnice SPOD osvz ÚMČ Praha 19,

Zda jednotlivé pracovnice absolvovaly vsouvislosti svýkonem své profese psychologické

vyšetření a diagnostiku osobnostních předpokladů k výkonu funkce,

ta kto:

ad 1) žádost se částečně odmítá v rozsahu informací o kritériích Standardů kvality sociálně-právní

ochrany dětí č. 2b, 2d, 5h, 5d, Se, 6a, 6b, 6c, 6d, 10a, lla, které nejsou určeny ke zveřejnění a

obsahují informace dle § 11 odst. 1 písm. a) lan, tedy informace vztahující se výlučně k vnitřním

pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.

ad 2) žádost se částečně odmítá v rozsahu informací o interních předpisech Úřadu městské části

Praha 19, které jsou přílohou Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí povinného subjektu a

dle § 11 odst. 1 písm. a) lan, se vztahují výlučně kvnitřním pokynům a personálním předpisům

povinného subjektu,



ad 3) žádost se částečně odmítá v rozsahu sdělení 0 pracovních náplních jednotlivých pracovnic

SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19, a to s odkazem na § Sa Ian, jde tedy o informace týkající se osobnosti,

projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobni údaje,

ad 4) žádost se částečně odmítá v rozsahu sdělení informací o vzdělání jednotlivých pracovnic

SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19 a konkrétních kvalifikačních předpokladech vč. zkoušky odborné

způsobilosti jednotlivých pracovnic SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19, a to dle § 8a Ian, jedná se o

informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje,

ad 5) žádost se odmítá v rozsahu informace o konkrétní způsobilosti jednotlivých pracovnic SPOD

OSVZ ÚMČ Praha 19, vést rozhovory s nezletilými dětmi, a to dle § 8a lan, jedná se o informace

týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje

ad 6) žádost se odmítá v celém rozsahu.

Odůvodnění:

Dne 10. 9. 2018 byla úřadu městské části Praha 19 doručena žádost o informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, žadatelky_

_,o poskytnutí

1) Úplné znění Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí úseku sociálně-právní ochrany

dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 19 (dále SPOD OSVZ

ÚMČ Praha 19):

V dopise zaslaném žadatelce ze dne 24. 09. 2018, byly sděleny informace o dostupnosti Standardů

kvality sociálně—právní ochrany dětí ÚMČ Praha 19, a to vrozsahu, vjakém jsou určeny pro

zveřejnění. Kritéria uvedených Standardů kvality, která nebyla zveřejněna a poskytnuta, se vztahují

výlučně kvnitřním pokynům a personálním předpisům ÚMČ Praha 19 a dle |an lze tedy jejich

poskytnutí žadateli odmítnout. Nezveřejněné část Standardů představuje soubor vnitřních pravidel

určených pouze pro pracovníky úřadu a nejsou určeny veřejnosti z důvodu ochrany povinného

subjektu s ohledem na právní předpisy vztahující se k povinné mlčenlivosti, ochraně osobních údajů a

bezpečnostních pravidel.

Nezveřejněním se povinný subjekt chrání před zneužitím vnitřních předpisů povinného subjektu.

2) Písemné dokumenty a interní předpisy vztahující se k naplnění Standardů kvality sociálně-

právní ochrany děti SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19:

Písemné dokumenty a interní předpisy vztahující se k naplnění Standardů kvality sociálně- právní

ochrany dětí SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19 byly v rozsahu určeném ke zveřejnění opět žadatelce

poskytnuty formou odkazu na webové stránky úřadu, kde je možné se s těmito dokumenty seznámit.

Pro nezveřejněné dokumenty související se Standardy kvality SPOD platí stejná pravidla, jako pro

Standardy samotné — viz bod 1.

Kritéria uvedených Standardů kvality, která nebyla zveřejněna a poskytnuta, se vztahují výlučně k

vnitřním pokynům a personálním předpisům ÚMČ Praha 19 a dle |an lze tedy jejich poskytnutí

žadateli odmítnout.

3) Agenda a pracovm’ náplň jednotlivých pracovnic SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19,

jmenovitě/jednotlivě:

Obecná pracovni náplň pracovníků SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19, je součástí Standardů kvality SPOD

ÚMČ Praha 19. Zde je také uvedeno, že jednotlivé pracovnice se vzájemně zastupují a mají tedy

kvalifikační předpoklady kplnění všech uvedených činností. Činnost pracovníků orgánů sociálně-

právní ochrany dětí vyplývá i ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně—právní ochraně dětí. Žadatelce

byla poskytnuta informace o pracovní náplni pracovníků SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19, která je uvedena

ve zmíněných Standardech kvality SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19.

4) Vzděláníjednotlivých pracovnic, a to jmenovitě/jednotlivě, jejich kvalifikační předpoklady pro

výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponibilitu

zvláštní odbornou způsobilost na úseku sociálně—právní ochrany dětí (jaké, kdy, subjekt),

včetně dat ev. vykonaných zkoušek zvláštní odborné způsobilosti (jaké, kdy u koho):



Žadatelce byla poskytnuta informace o odpovědnosti zaměstnavatele, tedy povinného subjektu ÚMČ

Praha 19, za plnění podmínek kvalifikačních předpokladů na funkci sociálního pracovníka. Dále bylo

žadatelce sděleno, že všechny pracovnice SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19, splňují kvalifikační předpoklady

pro výkon funkce sociálního pracovníka na úseku sociálně—právní ochrany dětí. Kvalifikační

předpoklady pro výkon sociálně-právní ochrany dětí se shodují skvalifikačními předpoklady pro

sociální pracovníky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 312/2002 Sb., o

úřednících územních samosprávných celků. Podmínky pro kvalifikační předpoklady podléhají kontrole

Magistrátu hl. m. Prahy a jsou kontrolovány.

S) Konkrétní odborné způsobilosti vést rozhovor s nezletilými dětmi, a to jednotlivě u každé

pracovnice SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19:

Jak bylo uvedeno v dopise o poskytnutí informací, způsobilost vést rozhovory s nezletilými dětmi je

součástí výkonu sociálně-právní ochrany dětí, pro který je nezbytné splnění kvalifikačních

předpokladů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících

územních samosprávných celků. Tuto podmínku všechny pracovnice SPOD OSVZ ÚMČ Praha 19

splňují, což bylo žadatelce sděleno. Personální informace jednotlivých pracovnic Vám nebudou

poskytnuty, jedná se o informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické

osoby a osobní údaje.

6) Zda jednotlivé pracovnice absolvovaly vsouvislosti svýkonem své profese psychologické

vyšetření a diagnostiku osobnostních předpokladů k výkonu funkce:

Absolvování psychologických a diagnostických vyšetření je informace vztahující se kosobnosti,

projevům osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů. Jejich absolvování není kritériem

pro výkon funkce sociálního pracovníka na úseku sociálně—právní ochrany dětí. Z těchto důvodů

nebyla žadatelce informace poskytnuta.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle §16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Magistrátu hlavního města Prahy, a

to podáním učiněným u Městské části Praha 19, Úřadu městské části Praha 19.

Kučerová Jaroslava

vedoucí odboru

sociálních věcí a zdravotnictvi
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