Dotaz ze dne 14. 9. 2016, Spr 313/16-1
Z verejne dostupných zdrojov je známe, že v marci roku 2015 uskutočnil riaditeľ UMPOD
JUDr. Zdeněk Kapitán pracovnú cestu do Nórska. S odvolaním sa na Zákon o slobodnom
prístupe k informáciám Vás žiadam o podanie nasledovných informácií:
1. Aký bol účel tejto pracovnej cesty.
2. Kto sa predmetnej cesty spolu s JUDr. Kapitánom zúčastnil – žiadam o podanie inforácie
o menách a pracovnom zaradení osob.
3. Aké náklady sa vynaložili na túto pracovnú cestu – žiadam o celkovú sumu, ktorá bola
vynaložená pre všetkých účastníkov a tiež o zaslanie výšky sumy za jednotlivé položky
za cestovné, ubytovanie, stravu a pohostenie a diéty.
4. Na základe akého zákonného oprávnenia vycestoval JUDr. Kapitán do Nórska.
S pozdravom
Odpověď zástupkyně ředitele ze dne 29. 9. 2016:
Vážený pane XX,
e-mailem ze dne 14. 9. 2016 jste žádal o poskytnutí následujících informací:
Z verejne dostupných zdrojov je známe, že v marci roku 2015 uskutočnil riaditeľ UMPOD
JUDr. Zdeněk Kapitán pracovnú cestu do Nórska. S odvolaním sa na Zákon o slobodnom
prístupe k informáciám Vás žiadam o podanie nasledovných informácií:
1. Aký bol účel tejto pracovnej cesty.
2. Kto sa predmetnej cesty spolu s JUDr. Kapitánom zúčastnil – žiadam o podanie inforácie
o menách a pracovnom zaradení osob.
3. Aké náklady sa vynaložili na túto pracovnú cestu – žiadam o celkovú sumu, ktorá bola
vynaložená pre všetkých účastníkov a tiež o zaslanie výšky sumy za jednotlivé položky
za cestovné, ubytovanie, stravu a pohostenie a diéty.
4. Na základe akého zákonného oprávnenia vycestoval JUDr. Kapitán do Nórska.
K tomuto dotazu Vám poskytujeme následující informace:
Účelem cesty bylo jednání se zástupci norských orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve věci
mezinárodněprávní ochrany nezletilých dětí, jejichž případ je veden Úřadem pro
mezinárodněprávní ochranu dětí pod sp. zn. UMČ 243/11, a to se zástupci Ministerstva pro
děti, rovné příležitosti a sociální začleňování, Ředitelstvím pro děti, mládež a rodinné
záležitosti (BUFDIR) a Krajského guvernéra pro Buskerund a jednání na velvyslanectví
České republiky v Oslu.
Pracovní cesty do Norska se v březnu 2015 zúčastnil Zdeněk Kapitán, ředitel Úřadu pro
mezinárodněprávní ochranu dětí, a Kateřina Jetelinová, právnička oddělení právní pomoci,
pověřená podle rozvrhu práce též zpracováním agendy právní pomoci ve vztahu Norského
království.

Náklady na pracovní cestu pro oba účastníky:
Doprava
17 526 Kč
Ubytování
16 362 Kč
Stravné + kapesné
6 667 Kč
Tlumočení z/do norštiny
7 996 Kč
Celkem
48 551 Kč
Služební cesta byla vykonána z pokynu nadřízeného orgánu Ministerstva práce a sociálních
věcí, v souladu s pokynem předsedy vlády a ve smyslu kompetence podle § 35 zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.
S pozdravem

