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Rozhodnutí
Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociálních věcí (dále jen „MHMP“), jako příslušný správní orgán
dle ustanovení § 70 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „SŘ“), opravuje nesprávnost v rozhodnutí o změně v pověření,
č.j. MHMP 500028/2022 ze dne 21. 3. 2022

takto:
Text výrokové části rozhodnutí č.j. MHMP 500028/2022 ze dne 21. 3. 2022 se doplňuje a nyní
zní:
Magistrát hl. m. 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 změnu v pověření,
dle ustanovení § 49 odst. 6 ZSPOD a dle přechodných ustanovení zákona č. 363/2021 Sb., kterým
se mění ZSPOD, takto:
žádosti žadatele SOS dětské vesničky, z.s., IČO 00407933, se sídlem Strakonická 98,
159 00 Praha 5, ve věci změny pověření k výkonu sociálně-právní ochrany se vyhovuje a uděluje
se pověření pro činnosti:
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-

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje /§ 6 ZSPOD/;

-

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

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
dítěte nebo se 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/.

Místo výkonu: Česká republika
-

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti /§ 40 ZSPOD/.

Místo výkonu:
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/.

Místo výkonu: SOS Sluníčko, Strakonická 78, 159 00 Praha 5 - Lahovice s maximální
kapacitou 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 (§ 47), 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 sociálně-právní ochrany v uvedených činnostech jsou hlavní město Praha,
Středočeský kraj, Karlovarský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský
kraj a Moravskoslezský kraj.
Odůvodnění:
MHMP zjistil, že ve shora uvedeném rozhodnutí došlo k administrativní chybě.
Dle ustanovení § 70 SŘ opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na
požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal.
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Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí.
Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí.
MHMP kontrolou spisové dokumentace zjistil, že u pověřené osoby nebyly v rozhodnutí uvedené
všechny činnosti, ke kterým má pověřená osoba vydáno pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany. V rozhodnutí byly administrativní chybou opomenuty tyto činnosti:
-

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 (§47), 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 sociálně-právní ochrany v uvedených činnostech jsou hlavní město Praha,
Středočeský kraj, Karlovarský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský
kraj a Moravskoslezský kraj.
Na základě zjištění této administrativní chyby zřejmou nesprávnost MHMP opravil.
Tímto rozhodnutím se mění rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, čj. MHMP 500028/2022 ze dne
21. 3. 2022.

Poučení o odvolání:
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
a rozhoduje o něm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Včas a řádně podané odvolání má
odkladný účinek.

Ing. Alice Mezková, MPA
pověřená řízením odboru sociálních věcí
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
1. SOS Dětské vesničky – datovou schránkou
2. MPSV - po právní moci rozhodnutí, datovou schránkou
3. Spis MHMP

3/3

