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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný podle ustanovení § 49 odst. 1 a § 
61 odst. 2 písm. d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálně-právní ochraně dětí“), ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl v souladu s ustanovením § 49 odst. 6 zákona o sociálně-
právní ochraně dětí na základě žádosti čj. MSK 152108/2017, podané dne 14. 11. 2017 žadatelem 

Název:   Akademický ústav Karviná, z.s.  
Sídlo:   Mírová 1434/27, 735 06 Karviná – Nové Město 
IČ:   62331485 
 
pověřeným k výkonu sociálně-právní ochraně dětí v tomto rozsahu: 

- Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních 
a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu [§ 11 odst. 1 písm. c)]; 

- Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40); 
           Název zařízení:  Akademický ústav Karviná, z.ú. 
           Adresa sídla zařízení:  Mírová 1434, 735 06 Karviná – Nové Město  
- Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti (§ 41); 
           Název zařízení:  Akademický ústav Karviná, z.ú. 
           Adresa sídla zařízení:  Mírová 1434, 735 06 Karviná – Nové Město 
- Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§ 43); 

 
Místo výkonu: Karviná, 
 
změnit pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí žadatele tak, že nově zní: 
 
Název:   Akademický ústav Karviná, z.s.  
Sídlo:   Mírová 1434/27, 735 06 Karviná – Nové Město 
IČ:   62331485 
 
je pověřen k výkonu sociálně-právní ochraně dětí v tomto rozsahu: 

Čj: MSK 152108/2017 
Sp. zn.: SOC/30101/2017/San 
 555.2 S10 
Vyřizuje: Mgr. Žaneta Hečková 
Telefon: 595 622 976 
Fax: 595 622 336  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 19. 4. 2018 

Rozhodnutí 



 Čj: MSK 152108/2017 Sp. zn.: SOC/30101/2017/San 
 

  
2/4 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

    

Zavedli jsme systém řízení kvality 
a systém environmentálního řízení 
a auditu 

 
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz 

 

- Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 
odst. 1 písm. a)]; 

- Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu [§ 11 odst. 1 písm. c)]; 

- Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40); 
-  Název zařízení:    PORADNA SPOLU 

            Adresa sídla zařízení:  Mírová 1434, 735 06 Karviná – Nové Město  
-  Název zařízení:    PORADNA SPOLU 

Adresa sídla zařízení:  Žižkova 2379/54a, 733 01 Karviná  
- Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§ 43); 

 
Místo výkonu: Moravskoslezský kraj. 

 
Odůvodnění 
 
Dne 14. 11. 207 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „krajský úřad“) 
žádost právnické osoby Akademický ústav Karviná, z.s., se sídlem Mírová 1434/27, 735 06 Karviná – Nové 
Město, IČ 62331485 (dále jen „žadatel“) žádost o změnu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
týkající se rozsahu pověření a také místa výkonu.  
 
Žadatel doložil tyto podklady: 
- žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 
- popis organizačního zajištění, včetně materiálních a technických podmínek, 
- výpis z evidence rejstříku právnických osob, 
- výpis z rejstříku ústavů, 
- potvrzení o uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu sociálně-

právní ochrany dětí, 
- potvrzení o zaplacení pojistného, 
- smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřenou mezi Akademickým ústavem Karviná, z.ú. 

a Nemocnicí s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o., včetně dodatku č. 1, k pronájmu části prostor na adrese 
Žižkova 2379/54a, 734 01 Karviná,  

- výroční zprávu za rok 2016, 
- doklady prokazující bezúhonnost o odbornou způsobilost nových zaměstnanců, kteří budou sociálně-právní 

ochranu vykonávat. 
 
Vzhledem k tomu, že doložené podklady bylo nutné upřesnit, vyzval krajský úřad žadatele k ústnímu jednání, 
které, po změně termínu na základě žádosti žadatele, proběhlo dne 26. 3. 2018. Při ústním jednání byla 
statutární zástupkyně organizace poučena o obsahu žádosti týkající se uvedení místa výkonu a sídla zařízení, 
tak aby žádost obsahovala předepsané náležitosti. Následně statutární zástupkyně doložila nově vyplněný 
formulář Žádosti o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, evidovaný pod čj. MSK 50064/2018. 
 
Z žádosti o změnu pověření čj. MSK 50064/2018 vyplývá, že pověřená osoba:  
- žádá o ponechání pověření k činnosti Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených 

na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu [§ 11 odst. 1 
písm. c)] a činnosti Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§ 43), 
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- nově žádá o pověření k činnosti Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících 
s péčí o dítě  [§ 11 odst. 1 písm. a)], 

- nově žádá o zřízení dalšího zařízení odborného poradenství pro péči o děti na adrese Žižkova 2379/54a, 
733 01 Karviná, 

- nežádá znovu o pověření k činnosti Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti (§ 41),  
- žádá o rozšíření místa výkonu na celý Moravskoslezský kraj. 
 
Žadatel prokázal a doložil odbornou způsobilost všech osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo 
poskytovat, předložil doklady o ukončení jejich vzdělání a seznam jejich dřívějších zaměstnání a dalších 
pracovních činností. Všechny osoby plní podmínky bezúhonnosti fyzických osob, které přímo poskytují 
sociálně-právní ochranu dětí podle § 49 odst. 8 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, což bylo doloženo 
výpisem z rejstříku trestů fyzických osob a dále byla doložena čestná prohlášení nových pracovníků k pobytu 
mimo území České republiky v době předchozích 3 let. 

Dle ust. § 49 odst. 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí si pro účely rozhodování o vydání pověření 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. 
 
V souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí krajský úřad požádal pro účely 
rozhodování o vydání pověření obecní úřady obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje o vyjádření 
k dosavadní činnosti žadatele o rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Následně ve dnech 
3. 4. 2018 až 16. 4. 2018 zdejší krajský úřad obdržel sdělení všech dotazovaných obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje. Z obdržených vyjádření vyplývá, že Magistrát města Karviná 
s pověřenou osobou spolupracuje a doporučuje vydat rozšíření pověření. Městský úřad Orlová uvedl, že 
sociální pracovníci OSPOD a hodnotí dosavadní spolupráci s pověřenou osobou kladně a také, že „vzhledem 
k této skutečnosti a s přihlédnutím k absenci podpůrných služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny na území 
v ORP Orlová, rozšíření místa výkonu sociálně-právní ochrany dětí poradny Spolu o zdejší správní obvod 
vítáme“. Ostatní obecní úřady obcí s rozšířenou působností uvedly, že s pověřenou osobou zatím 
nespolupracovaly. 

Vzhledem k tomu, že pověřená osoba žádá mimo jiné i o rozšíření činnosti Zřizování a provoz zařízení 
odborného poradenství pro péči o děti (§ 40) na nové (druhé) pracoviště na adrese Žižkova 2379/54a, 733 01 
Karviná, provedl zde krajský úřad místní šetření za účelem ověření plnění potřebných materiálně-technických 
podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany dětí.  Místním šetřením provedeným dne 18. 4. 2018 bylo 
zjištěno, že prostory splňují materiálně-technické podmínky pro účely pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Žadatel také prokázal užívací právo 
k prostorám, které má v nájmu na základě uzavřené nájemní smlouvy. 

Dle ust. § 49 odst. 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí krajský úřad nebo komise rozhoduje také  o změně 
pověření k poskytování sociálně-právní ochrany,  

a) jestliže pověřená osoba chce vykonávat jinou činnost, než je činnost, na kterou jí bylo vydáno 
pověření,  
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b) jestliže chce sociálně-právní ochranu vykonávat na jiném místě, než je uvedeno v rozhodnutí o vydání 
pověření. 
 

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 žadatele 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 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.  

     „otisk úředního razítka“ 
 

Mgr. Daniel Rychlik 
vedoucí odboru sociálních věcí 
 
 
Rozdělovník 
 
Účastník řízení:  
Akademický ústav Karviná, z.s. , Mírová 1434/27, 735 06 Karviná – Nové Město,ID DS: 9ipnfz22 
 
Na vědomí:  
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha, ID DS: sc9aavg 
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