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Rozhodnutí 
 
Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (dále 
jen „MHMP“), příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), ve spojení s ustanovením § 61 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZSPOD“), projednal žádost pověřené osoby SOS dětské vesničky, z.s., zastoupené národní 
ředitelkou Mgr. Jindrou Šalátovou, IČO 00407933, se sídlem Strakonická 98, 159 00 Praha 5, 
na úpravu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) 
ZSPOD, a v řízení rozhodl 
 

t a k t o: 
 
Žádosti žadatele SOS dětské vesničky, z.s., IČO 00407933, se sídlem Strakonická 98, 
159 00 Praha 5, se vyhovuje  a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany se upravuje tak, že je 
nově uděleno v rozsahu: 
 

• Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje /§ 6 ZSPOD/; 
• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

/§ 11 odst. 1 písm. a) ZSPOD/; 
• Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte 

a při péči o dítě zdravotně postižené /§ 11 odst. 1 písm. b) ZSPOD/; 
• Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 

problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, v rámci své poradenské činnosti 
/§ 11 odst. 1 písm. c) ZSPOD/; 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 
Oddělení sociální péče 

*MHMPXP9EXWA6* 
MHMPXP9EXWA6 

mailto:posta@praha.eu


2/3  

• Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
/§§ 31 a 32 ZSPOD/; 

• Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení 
nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným 
stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením 
dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče /§ 11 odst. 1 písm. d) ZSPOD, § 11 
odst. 2 písm. c) ZSPOD/; 

• Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich 
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností /§ 19a odst. 1 písm. b) 
ZSPOD/. 

 
Místem výkonu sociálně-právní ochrany v uvedených činnostech je Česká republika. 
 

• Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti /§ 40 ZSPOD/. 
 
Místem výkonu sociálně-právní ochrany v uvedené činnosti jsou adresy pracovišť zřízených 
a provozovaných zařízení: 
 

1. SOS dětská vesnička Karlovy Vary, Svatošská 279, 306 07 Karlovy Vary – Doubí; 
2. SOS dětská vesnička Brno, Borůvkova 11, 601 00 Brno – Medlánky; 
3. SOS dětská vesnička Chvalčov, U vesničky 696, 768 72 Chvalčov. 

 
• Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc /§ 42 ZSPOD/. 

 
Místem výkonu sociálně-právní ochrany v uvedené činnosti jsou adresy zřízených 
a provozovaných zařízení: 
 

1. SOS Sluníčko I, Svatošská 274, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, kapacita 8 lůžek; 
2. SOS Sluníčko II, Svatošská 268, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, kapacita 8 lůžek; 
3. SOS Sluníčko, Strakonická 78, 159 00 Praha 5 – Lahovice, kapacita 8 lůžek. 

 
• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče /§ 47b ZSPOD/; 
• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče /§ 47b ZSPOD/, 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. 

 
Místem výkonu sociálně-právní ochrany v uvedených činnostech jsou hlavní město Praha, 
Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj. 
 
Odůvodnění: 
 
Pověřená osoba SOS dětské vesničky, z.s. (dále také „žadatel“) podala k MHMP dne 6. 9. 2018 
žádost, ve které žádá o úpravu pověření ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) ZSPOD, a to 
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konkrétně o odnětí pověření k výkonu činnosti zřizování a provozování zařízení sociálně 
výchovné činnosti, jelikož „ukončili činnost SOS Kormidla v Brně – Židenicích“. 
Dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) ZSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí, který vydal 
pověření, rozhodne o jeho odnětí, požádá-li pověřená osoba o zrušení pověření. 
Dle ustanovení § 36 odst. 3 SŘ nemusí být účastníkovi řízení dána možnost vyjádřit se 
k podkladům pro rozhodnutí, jde-li o řízení o žádosti a žadateli bylo vyhověno v celém rozsahu. 
S ohledem na to, že žadatel požádal o zúžení pověření tak, že bude odňato pro činnost, jejíž 
výkon ukončil, MHMP plně vyhovět žádosti pověřené osoby a odňal pověření k výkonu 
činnosti zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti /§ 41 ZSPOD/, která byla 
vykonávána v zařízení SOS Kormidlo, Škrochova 43, 615 00 Brno – Židenice. V ostatním bylo 
pověření zachováno v podobě upravené předchozím rozhodnutím MHMP ze dne 4. 5. 2018, 
č.j. MHMP 699159/2018. 
Na základě shora uvedeného rozhodl MHMP v řízení o žádosti pověřené osoby tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Poučení: 
 
Podle ustanovení § 68 odst. 5 SŘ je možno proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 15 
dnů ode dne doručení rozhodnutí. Lhůta k podání odvolání počíná dnem následujícím po dni 
doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Magistrátu 
hlavního města Prahy a rozhoduje o něm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Včas a řádně 
podané odvolání má odkladný účinek. 
 
 
 
Mgr. Josef Vacek 
ředitel odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 
podepsáno elektronicky  
 
 
Rozdělovník: 
1. SOS dětské vesničky, z.s., Mgr. Jindra Šalátová, ID DS: 94nw23n 
2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor ochrany práv dětí (po PM rozhodnutí) 
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