
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika
 
Číslo jednací: KK/1054/SZ/22-28
Vyřizuje: Iveta Ryšková 

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí, věcně a místně příslušný správní orgán dle 
ustanovení § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“)

rozhodl

dle ustanovení § 49 odst. 6 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),  na  základě  žádosti právnické osoby SOS Dětské vesničky, 
z.s., IČO 00407933, se sídlem Strakonická 98, 159 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“).

o změně pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v následujícím rozsahu a místě výkonu:

Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 Zákona),
v místě výkonu: SOS  Sluníčko I,  Svatošská  274, 360 07  Karlovy Vary – Doubí, 
s nejvýše přípustnou kapacitou zařízení 8 (slovy osm).

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1  Správního řádu):
SOS Dětské vesničky, z.s.,  IČO 00407933, se sídlem Strakonická 98, 159 00 Praha 5, zastoupený 
Výkonnou ředitelkou, Mgr. Jindrou Šalátovou.

O d ů v o d n ě n í  :

Dne 28. 2. 2022 podal žadatel žádost o změnu rozhodnutí, a to v souladu s odst. 16 Čl. II Přechodných 
ustanovení zákona č. 363/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
Rozhodnutím č. j.  MHMP 599787/2013 ze dne 16. 7. 2013, které nabylo právní moci dne 18. 7. 2013, 
bylo Magistrátem města hlavního města Prahy (dále jen MHMP) žadateli rozšířeno pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí o činnost Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Toto rozhodnutí bylo vydáno v souladu se Závazným stanoviskem Krajského úřadu 
Karlovarského kraje č. j. 699/SZ/13 ze dne 4. 7. 2013 (dále jen „závazné stanovisko“), kterým Krajský 
úřad Karlovarského kraje souhlasil se zřízením tohoto zařízení sociálně-právní ochrany dětí na území 
Karlovarského kraje.
Rozhodnutím č. j.  MHMP 740131/2020 ze dne 29. 6. 2020, které nabylo právní moci dne 20. 6. 2020, 
bylo nově uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany s účinností ke dni 1. 6. 2020 v rozsahu 
zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 ZSPOD) s místem SOS 
Sluníčko, Svatošská 274, 3602 07 Karlovy Vary – doubí, kapacita 8 lůžek (dále jen „zařízení“).



ROZHODNUTÍ č. j.: KK/1054/SZ/22- 28 strana 2

Žadatel prokázal splnění podmínek pro vydání Pověření dle § 49 odst. 2 Zákona.

Dle úplného výpisu ze spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 783, 
vznikla organizace SOS dětské vesničky, z.s. se sídlem Strakonická 98, Lahovice, 159 00 Praha 5 dne 
1. 1. 2014. Statutárním orgánem je předseda Spolku a místopředseda Spolku. Výkonnou ředitelkou 
organizace je Mgr. Jindra Šalátová. Mgr. Jindra Šalátová byla zmocněna ke všem jednáním a 
podepisováním jménem zmocnitele (předsedkyní předsednictva, PhDr. Hanou Pazlarovou, PhD.) při 
veškerých záležitostech od MPSV, MHPM a ostatních krajských úřadů, ke kontaktu a komunikaci 
s orgány státní správy, místní samosprávy, úřady práce, správci veřejných registrů, Policií České 
republiky, jakož i s institucemi a objekty, které jsou uvedenými orgány pověřeny k plnění agendy 
spadající do jejich kompetence. Zmocněná je oprávněna ke sjednávání a podepisování příslušných 
žádostí, smluv a jiných dokumentů nezbytných k zajištění pověření, registrací a financování z veřejných 
zdrojů dle tohoto zmocnění a bere na vědomí, že je povinna informovat zmocnitele o veškerých 
úkonech učiněných jménem zmocnitele ze dne 2. 6. 2014.

Na základě dohody s Výkonnou ředitelkou organizace, Mgr. Jindrou Šalátovou, a zástupci Magistrátu 
hlavního města Prahy, byly Krajskému úřadu Karlovarského kraje dne 22. 3. 2022 postoupeny spisové 
dokumentace obsahující podklady k řízení o vydání pověření a rozhodnutí o vydaných pověření a 
personální podklady zaměstnanců, kteří vykonávají v zařízení výkon sociálně-právní ochrany, ze 
kterých vyplývá, že sociálně-právní ochranu v uvedeném rozsahu poskytuje dvanáct osob, z toho 
jedenáct osob splňuje Zákonem stanovenou podmínku odborné způsobilosti, jedna osoba pracuje od 
dohledem odborně způsobilé osoby. U všech osob byly dodány seznamy dřívějších zaměstnání a dalších 
pracovních činností. Deset osob pracuje na hlavní pracovní poměr, dvě osoby jsou zaměstnány na 
základy dohody o provedení práce. Splnění podmínky bezúhonnosti všech fyzických osob, které  přímo 
sociálně-právní ochranu poskytují, ověřil správní orgán dle výpisů z evidence Rejstříku trestů 
doložených MHMP. 

Splnění podmínky bezúhonnosti právnické osoby ověřil správní orgán dle výpisu z evidence Rejstříku 
trestů právnických osob. Zařízení má dále uzavřenou Dohodu o poskytování psychologických služeb 
s psychologem.

Odpovídající hygienické podmínky pro výkon sociálně-právní ochrany prokázal žadatel v rámci řízení o 
vydání závazného stanoviska posudkem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, a to stanoviskem 
Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech ze dne 19. 3. 2013.

Užívací právo k objektu žadatel doložil v rámci řízení o vydání závazného stanoviska Smlouvou o 
bezúplatném převodu nemovitostí uzavřenou s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových ze dne 5. 8. 2010 a výpisem z katastru nemovitostí k datu 11. 1. 2013.

Potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany si správní orgán 
ověřil místním šetřením v rámci vydání závazného stanoviska a kontrolou MHMP v rámci plnění 
podmínek pověření a výkonu sociálně-právní ochrany, při které byl zástupce Krajského úřadu 
Karlovarského kraje členem kontrolní skupiny. V rámci kontroly nebyla zjištěna pochybení, viz 
Protokol o kontrole ze dne 5. 10. 2020 č. j. MHMP 1512062/2020 (dále jen „Protokol o kontrole“), v 
místě, kde je sociálně-právní ochrana poskytována. Žadatel má vytvořeny vhodné materiální a technické 
podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany. Dle Protokolu o kontrole žadatel dokládal výroční 
zprávy.

Ze spisové dokumentace vyplývá, že žadatel splňuje základní provozní a personální standardy podle § 
42ab.

Krajský úřad vyžádal vyjádření k dosavadní činnosti žadatele  obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností v Karlovarském kraji. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností nemají s činností žadatele 
negativní zkušenost, hodnotí ji pouze pozitivně.
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Žadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu doloženou v rámci řízení o vydání závazného stanoviska 
s Českou pojišťovnou č.: 52862226-10 ze dne 20. 11. 2018, vázanou na platné rozhodnutí o výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí, která  se vztahuje i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
výkonem sociálně-právní ochrany ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

V rámci vyhodnocení potřeb poskytování sociálně-právní ochrany na území kraje Krajský úřad 
Karlovarského kraje vyžádal sdělení o potřebnosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
v kontextu poskytování sociálně-právní ochrany dětí posoudil strategický dokument Karlovarského 
kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 – 2023 (dále jen 
„SPRSS“) a dokument Vyhodnocení plánu aktivit informační kampaně Karlovarského kraje „Staňte se 
pěstounem“ za rok 2021 (dále jen „Staňte se pěstounem“) a vyhodnotil údaje uvedené v dokumentu 
Tvorba analýzy pobytové péče v kontextu potřeb dětí a krajského modelu sítě služeb pro rodiny 
s dítětem/dětmi umístěnými v ústavní péči a rodiny odebíráním dítěte/dětí ohrožené (dále jen 
„Analýza“). Dokument Analýza byl zpracovaný organizací SocioFactor, s.r.o. v roce 2021 v rámci 
projektu MPSV „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny 
v České republice“ a Krajský úřad Karlovarského kraje ho obdržel zatím v rozpracované formě, ale s již 
zjištěnými údaji o potřebnosti uvedenými v podkladové části a přílohách. 
Na základě uvedených podkladů Krajský úřad Karlovarského kraje zhodnotil pro účely vyhodnocení 
potřeb poskytování sociálně-právní ochrany na území kraje kapacitu zařízení následovně:
Z šesti obdržených vyjádření obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen „OÚORP“) 
vyplynulo: dle čtyř OÚORP je kapacita zařízení nedostatečná - v zařízení nebylo v roce 2021 pro 
ohrožené dítě potřebné místo, a to v průběhu roku opakovaně. Dle tří OÚORP musely být děti v roce 
2021 umístěny do ZDVOP mimo kraj, a to v průběhu roku opakovaně. U dvou OÚORP nebylo v roce 
2021 místo v zařízení poptáváno. 
Ze SPRSS vyplývá, že se Karlovarský kraj zaměřuje i na preventivní služby, SPRSS mimo jiné 
obsahuje dvě prioritní oblasti a jejich strategické cíle:

Prioritní oblast: Osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku
 Zmírňování či zamezování sociálního vyloučení,
 Podpora dětí a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci.

Prioritní oblast: Systémová opatření
 Rozsah a obsah sociálních služeb, které odpovídají potřebám uživatelů,
 Funkční systém řízení sociálních služeb včetně spolupráce s navazujícími službami a 

subjekty.
Z dokumentu Staňte se pěstounem vyplývá, že se Karlovarský kraj aktivně podílí na vyhledávání 
nových pěstounů a v souladu se Zákonem pěstounskou péči v rámci náhradní rodinné péče  preferuje.
Z Analýzy vyplývá, že v roce 2020 bylo nejvíce odebraných dětí na tisíc dětí žijících na území daného 
kraje v České republice v Karlovarském kraji (2,7 dětí, v Ústeckém a Moravskoslezském kraji 2,3 dětí). 
V Karlovarském kraji bylo v roce 2020 265 dětí s nařízenou ústavní výchovou. V zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) bylo na konci roku 2020 početně nejvíce dětí 
umístěno v Ústeckém kraji (107 dětí), v Karlovarském kraji pak 30 dětí. Pokud je ale počet dětí ve 
ZDVOP vztáhnut k počtu dětí žijících v daném kraji, pak v Karlovarském kraji připadá na tisíc dětí 
žijících na území kraje 0,6 dětí (v Ústeckém kraji 0,7). Počet dětí umístěných ve ZDVOP v průběhu 
roku 2020 v Karlovarském kraji byl 60 (str. 26 – 31 Analýzy). 
Pobytové služby (dětské domovy, dětské domovy se školou) pro děti jsou popsány na str. 93 – 100 
Analýzy. V Karlovarském kraji je 220 lůžek, z toho 95 lůžek v zařízení a 125 lůžek v cvičných bytech. 
Počet lůžek na 1000 dětí je 4,2 (v Ústeckém kraji 4,9). Na str. 119 - 120 Analýzy jsou respondenty 
(vedoucí orgánů sociálně-právní ochrany dětí Obecního úřadu obce s rozšířenou působností Ostrov, 
Mariánské Lázně, Sokolov, Aš, Karlovy Vary, Kraslice, Cheb (dále jen „ORP“) za nejvíce důležité 
služby pro děti považovány: ZDVOP, výchovný ústav, výchovní poradci ve školách, (…). ZDVOP je 
služba, která je nedostupná pro jedno ORP. Tato služba pak má nedostatečnou kapacitu pro 6 ORP. 
Dětský domov je podle názoru respondentů nedostupnou službou pro jedno ORP. Nedostatečná 
kapacita je podle 6 ORP. Dětský domov se školou je nedostupný dle dvou ORP. Kapacita je 
nedostatečná dle 6 ORP. 
Z výše uvedeného vyplývá, že byť Karlovarský kraj podporuje služby prevence a v případě náhradní 
rodinné péče pěstounskou péči, pobytová zařízení  jsou v Karlovarském kraji v současné době nezbytná. 
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Nejvyšší přípustná kapacita zařízení 8 je pro potřeby kraje nedostatečná, ale vzhledem k žádosti 
žadatele maximálně možná.

  
Dle ustanovení § 49 odst. 5 Zákona se Pověření vydá, prokáže-li žadatel, že jsou splněny podmínky 
uvedené v paragrafu 49 odst. 2 Zákona. Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel splňuje podmínky pro 
poskytování sociálně-právní ochrany, a proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

P o u č e n í :

V souladu s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to k Ministerstvu práce a sociálních věcí 
prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí do 15 dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se 
podává v počtu 1 stejnopisu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 
orgán na náklady účastníka. 

V Karlových Varech dne 31. 3. 2022

                                                      Mgr. Iveta Ryšková
                                                          úřednice odboru sociálních věcí
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