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Rozhodnutí
Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí (dále jen „MHMP“), jako příslušný
správní orgán dle ustanovení § 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., IČO 00407933, se sídlem Strakonická 98, 159 00 Praha 5,
o úpravu pověření, dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) ZSPOD, a rozhodl takto:
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 s účinností ke dni
1. 6. 2020 upravuje tak, že je nově uděleno v rozsahu:
•
•
•
•

•
•
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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/;
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
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•

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, Svatošská 274, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, kapacita 8 lůžek;
2. 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, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj
a Zlínský kraj.
Dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, se vylučuje z důvodu naléhavého veřejného zájmu a hrozící vážné újmy
účastníka řízení odkladný účinek tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Shora uvedená pověřená osoba podala dne 21. 5. 2020 žádost o částečnou úpravu pověření ve
smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) ZSPOD, která spočívá v uzavření zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko II, Svatošská 269, 360 07 Karlovy Vary Doubí, a to
s účinností ode dne 1. 6. 2020. Zřízené a provozované tak od tohoto data zůstanou pouze
zařízení SOS Sluníčko, Svatošská 274, Karlovy Vary – Doubí, a SOS Sluníčko, Strakonická 78,
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Praha 5 – Lahovice, obě zařízení v kapacitě 8 lůžek. Ostatních činností pověřené osoby se
žádost o úpravu pověření netýká.
Dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) ZSPOD orgán sociálně-právní ochrany, který vydal
pověření, rozhodne o odnětí pověření, požádá-li pověřená osoba o zrušení pověření.
Na základě výše uvedeného bylo osvědčeno, že pověřená osoba již nadále nebude poskytovat
činnost dle pověření v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko II,
Svatošská 269, Karlovy Vary – Doubí, z toho důvodu požádal o příslušnou úpravu pověření.
Požadovaná změna nastane s účinností ke dni 1. 6. 2020.
Jelikož pověřená osoba požádala o patřičnou změnu ve velmi krátkém časovém termínu a toto
rozhodnutí by s ohledem na podmínky nemuselo nabýt právní moci k uvedenému dni, rozhodl
MHMP také o vyloučení odkladného účinku, a to v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. a)
a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), jelikož
je zde naléhavý veřejný zájem na řádném výkonu sociálně-právní ochrany dětí, kdy je třeba mít
mj. znalost o síti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které jsou funkční a připravené
přijmout děti na základě indikovaných a zákonných podmínek. V tomto ohledu je také MHMP
známo, že uvedená změna byla pověřenou organizací konzultována s Krajským úřadem
Karlovarského kraje a příslušnými orgány sociálně-právní ochrany dětí v dosahu doposud
provozovaného zařízení. Uvedené se již projevuje v úřední činnosti uvedených orgánů
a příslušných soudů.
V případě, že by do doby pravomocného odnětí pověření pro zřizování a provozování
uvedeného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, hrozila by vážná újma také pověřené
osobě, která je účastníkem tohoto řízení jako žadatel, a to s ohledem na příslušná ustanovení
ZSPOD o přestupcích pověřených osob.
MHMP vyzývá pověřenou osobu, aby v budoucnu takto závažné žádosti o úpravu pověření,
zejména spojené s případným ukončením činnosti poboček, podávala v dostatečném časovém
předstihu v souladu se lhůtami uvedenými v ustanovení § 71 SŘ.
Na základě shora uvedeného rozhodl MHMP tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Podle ustanovení § 81 odst. 1 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 MHMP.
Odkladný účinek odvolání byl vyloučen ve výroku tohoto rozhodnutí.

PhDr. Tomáš Klinecký
ředitel odboru sociálních věcí
podepsáno elektronicky
Rozdělovník:
1. SOS dětské vesničky, z.s.
2. Ministerstvo práce a sociálních věcí (po právní moci rozhodnutí)
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