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Rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí příslušný podle ustanovení § 49 odstavce 1
a § 61 odstavce 2 písmeno d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o sociálně-právní ochraně dětí“), v řízení vedeném dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ustanovení § 49 odst. 6 zákona
o sociálně-právní ochraně dětí rozhodl na základě žádosti čj.: MSK 89363/2019, podané dne 6. 6. 2019,
žadatelem
Název:
Sídlo:
IČ:

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
28659392 (dále jen „žadatel“)

pověřeným k výkonu sociálně-právní ochraně dětí v tomto rozsahu:
- 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 odst. 1 písm.
a)].
- Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě
zdravotně postižené [§ 11odst. 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 zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31 a 32].
- Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti [§ 43].
- Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
- 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, Pracoviště Karviná: Masarykovo náměstí 24, 733 01 Karviná, Pracoviště
Odry: Kostelní 11/11, 742 35 Odry
změnit pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí žadatele tak, že nově zní:
Název:
Sídlo:
IČ:
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se pověřuje k výkonu sociálně-právní ochraně dětí v tomto rozsahu:
-

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
odst. 1 písm. a)].
Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při
péči o dítě zdravotně postižené [§ 11odst. 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 zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31
a 32].
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
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

-

Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti [§ 43]
Místo výkonu: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj

Odůvodnění
Dne 6. 6. 2019 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, žádost právnické osoby
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
IČ 28659392 o změnu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, čj. MSK 89363/2019. Žadatel následně
zaslal opravenou žádost čj. MSK 98108/2019. Žadatel žádá o změnu pověření spočívající rozšíření místa
výkonu činnosti Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti [§ 43] i na Olomoucký kraj.
Podklady prokazující odbornou způsobilost osob, které se budou podílet na výkonu sociálně-právní ochrany
a jejich bezúhonnost, vlastnické právo k prostorám, kde je sociálně-právní ochrana dětí vykonávána, ověření
potřebných materiálních a technických podmínek k prostorám na adresách Masarykovo náměstí 24, 733 01
Karviná a Kostelní 11/11, 742 35 Odry jsou součástí dříve vedených spisových dokumentací zdejšího krajského
úřadu k činnosti účastníka řízení. Výroční zpráva za rok 2018 byla doložena dne 25. 6. 2019, čj. 98883/2019
a je založena v příslušném spise krajského úřadu.
Krajský úřad dále také vycházel z Oznámení o termínu a místu konání výchovně rekreačního tábora pro děti,
čj. MSK 101570/2019, jehož přílohou je stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci ze dne 3. 6. 2019, čj. KHSOC/17492/2019/SU/HDM, k prostorám Rekreačního komplexu Losinka,
na adrese U koupaliště 532, 788 14 Rapotín. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje v tomto závazném
stanovisku vydává souhlas „s vydáním pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu zařízení

výchovně rekreačního tábora pro děti v místě Rekreační komplex Losinka, na adrese U koupaliště 532, 788 14
Rapotín“.

Dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou výchovně rekreační tábory pro děti
zařízením sociálně-právní ochrany.
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Dle ustanovení § 49 odst. 7 zákona o sociálně-právní ochraně dětí „v případě, že pověřená osoba chce zřídit

nové zařízení sociálně-právní ochrany anebo jiné pracoviště téhož zařízení sociálně-právní ochrany v obvodu
jiného krajského úřadu, rozhoduje krajský úřad o změně pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany na základě závazného stanoviska krajského úřadu, v jehož obvodu má být zařízení
nebo pracoviště zřízeno. Závazné stanovisko krajského úřadu musí být odůvodněno zejména potřebami
poskytování sociálně-právní ochrany v jednotlivých typech zařízení sociálně-právní ochrany na území kraje,
s přihlédnutím k dalším zařízením určeným pro poskytování péče a pomoci dětem na území kraje.“
Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o změnu pověření spočívající rozšíření místa výkonu činnosti Zřizování
a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti [§ 43] na Olomoucký kraj, vyžádal si zdejší krajský
úřad stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 49 odst. 7 zákona o sociálněprávní ochraně dětí.
Krajský úřad Olomouckého kraje ve sdělení čj. KUOK 46887/2019 uvedl, že nemá připomínky k rozšíření
činnosti pověřené osoby Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČ 28659392, se sídlem Jahnova 867/12,
709 00 Ostrava ke zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti na území Olomouckého kraje.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí po provedeném řízení 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. S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto změnit
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, a to do 15 dnů ode dne jeho
oznámení podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních
věcí, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava.

„otisk úředního razítka“
Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Alešem Neuwirthem
vedoucím oddělení ekonomického

Rozdělovník
Účastník řízení:
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČ 28659392, Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
ID DS: t744u8y
Na vědomí:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, ID DS: sc9aavg
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