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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný podle ustanovení § 49 odstavce 

1 a § 61 odstavec 2 písm. d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o sociálně-právní ochraně dětí“), v souladu s ustanovením § 49 uvedeného zákona rozhodl 

na základě žádosti podané dne 12. ledna 2016 žadatelem: 

Název:    Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 
Sídlo:    Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9  

IČ:  28659392 

Statutární orgán:  ředitel: Ing. Jiří Drastík 
 

pověřeným k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí: 

- výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana 

zaměřuje /§ 6/, 

- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě /§ 11 odstavec 1 

písm. a)/, 

- poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělání dítěte a při péči o dítě 

zdravotně postižené /§ 11 odstavec 1 písm. b)/, 

- pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních 

a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou /§ 11 odst. 1 písm. c)/, 

- činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku /§ 31 a § 32/, 

- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b, 
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- poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu 

o výkonu pěstounské péče /§ 47b/, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; 

pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči 

poskytnout, 

Místo výkonu: Moravskoslezský kraj 

změnit místo výkonu v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí tak, že se rozšiřuje o: 

 
 

- Pracoviště Karviná, Masarykovo náměstí 24, 733 01 Karviná 

- Pracoviště Odry, Kostelní 11/11 742 35 Odry. 

Odůvodnění 
Dne 12. ledna 2016 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, žádost právnické osoby 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava 9, IČ 28659392, o rozšíření pověření 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a to v rámci místa výkonu 

na pracoviště v Odrách a v Karviné.  

Dle ustanovení § 49 odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí pověření se vydá, prokáže-li žadatel, 

že splňuje podmínky uvedené v odstavci 2. V rozhodnutí o pověření se uvede rozsah poskytované sociálně-právní 

ochrany a místo, kde může být taková činnost vykonávána.  

Dle ustanovení § 49 odstavce 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí pro účely rozhodování o vydání pověření 

si krajský úřad nebo komise vyžádá vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má 

žadatel trvalý pobyt nebo bydliště, sídlo nebo sídlo organizační složky, a v případě, že žadatel vyvíjí činnost 

ve správním obvodu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než má trvalý pobyt nebo sídlo, vyžádá 

si také vyjádření tohoto obecního úřadu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností se vyjádří zejména 

k dosavadní činnosti žadatele. 

Na základě výše uvedené skutečnosti zdejší krajský úřad zaslal dne 25. ledna 2016 žádost o vyjádření zejména 

k dosavadní činnosti žadatele, a to Magistrátu města Karviná a Městskému úřadu Odry. Dne 27. ledna 2016 

zdejší krajský úřad obdržel vyjádření Městského úřadu Odry, odboru sociálních věcí, ve kterém uvádí, 

že spolupráce s pověřenou osobou je na výborné úrovni, zaměstnanci jsou ochotní a vstřícní, rodinám pěstounů 

se plně věnují a řeší s nimi problémy dětí. Dále Městský úřad Odry vnímá pozitivně rozšíření pověření Centra 

sociálních služeb, o.p.s., a to s ohledem na skutečnost, že oblast Oder nemá žádnou pověřenou osobu 

k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Dne 1. února 2016 zdejší krajský úřad obdržel vyjádření Magistrátu 

města Karviná, odboru sociálního, se závěrem, že s Centrem sociálních služeb Ostrava, o.p.s. spolupracuje 

od počátku roku 2015, kdy spolupráce je hodnocena na velmi dobré úrovni.  

Dne 11. února 2016 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních 

věcí, místní šetření za účelem posouzení materiálních a technických podmínek pro poskytování sociálně-právní 

ochrany v souladu s ustanovením § 49 odstavce 2 písmene f) zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Z tohoto 

šetření vyplynulo splnění materiálních a technických podmínek pro poskytování sociálně-právní ochrany, když 

obě pobočky disponují prostory vhodnými pro práci s rodinou a dětmi. Obě pobočky mají k dispozici herničku pro 
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děti, dále větší místnost vhodnou pro vzdělávání, asistované kontakty, případně terapie či skupinová setkání. 

Součástí obou poboček jsou sociální zázemí a kuchyňka. Pobočky se nachází poblíž centra obce, jsou viditelně 

označené a mají k dispozici prostornou zahradu. 

Žadatel dále doložil seznam všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociálně-právní ochranu. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje z doložených podkladů zjistil, že 8 osob splňuje podmínky odborné 

způsobilosti pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami dle ustanovení § 49a zákona 

o sociálně-právní ochraně, 1 osoba bude činnost vykonávat pod dozorem odborně způsobilé osoby ve smyslu 

ustanovení § 49a odstavce 5 uvedeného zákona, kdy tato osoba je povinna získat odbornou způsobilost podle 

odstavce 2 § 49a ve lhůtě 2 let od zahájení přímého poskytování sociálně-právní ochrany. 

Po prostudování všech doložených podkladů a zjištění dalších skutečností Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

odbor sociálních věcí, dospěl k závěru, že žadatel prokázal splnění všech zákonem stanovených podmínek 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v požadovaném rozsahu dle § 49 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, 

a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí, 

ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava.  

 

 
 

 

Mgr. Daniel Rychlik  

vedoucí odboru sociálních věcí 

 
 
Rozdělovník 
Účastníci řízení: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava 9 

Na vědomí: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 
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