
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: 2898/SZ/18-5
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 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“),  na  základě  žádosti právnické osoby „Dětský úsvit“, z. s., se sídlem Pod 
Lipami 223/5, Františkovy Lázně 351 01,

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

1. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu dle § 11 odst. 1 písm. c 
Zákona,
v místě výkonu: Karlovarský kraj, kontaktní místo se nachází na adrese Cheb, Kamenná 40 a 
Cheb,  Karlova 17.

2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b  Zákona,
v místě výkonu: Karlovarský kraj, kontaktní místo se nachází na adrese Cheb, Kamenná 40 a 
Cheb, Karlova 17.
 

3. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu 
o výkonu pěstounské péče dle § 47b Zákona, 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, 
v místě výkonu: Karlovarský kraj, kontaktní místo se nachází na adrese Cheb, Kamenná 40 a 
Cheb, Karlova 17.

4. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování    
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle § 19a odst. 1 písm. b) Zákona, § 48 odst. 2 
písm. g) Zákona,
v místě výkonu: Karlovarský kraj, kontaktní místo se nachází na adrese Cheb, Kamenná 40 a 
Cheb, Karlova 17.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1  Správního řádu):
„Dětský úsvit“, z. s., IČO 07111223, se sídlem Františkovy Lázně, Pod Lipami 223, zastoupený 
předsedkyní spolku, Bc. Soniou Sudimacovou.
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O d ů v o d n ě n í  :

Rozhodnutím č. j. 1707/SZ/18-15 ze dne 30. 7. 2018 bylo Krajským úřadem Karlovarského kraje  
žadateli vydáno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, (dále jen „Pověření“). 

Dne 30. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Karlovarského kraje (dále jen KÚKK) podána písemná žádost 
právnické   osoby  „Dětský úsvit“ z.s., se sídlem Františkovy Lázně, Pod Lipami 223 (dále jen 
„žadatel“), o  změnu  pověření, a to o rozšíření kontaktního místa o kontaktní místo v  Chebu, Karlova 
17. Žadatel dne 5. 11. 2018 podal doplnění své žádosti. Žadatel nežádal změnu rozsahu poskytované 
sociálně-právní ochrany, rozsah zůstává tak, jak bylo rozhodnuto rozhodnutím KÚKK č. j. 1707/SZ/18-
15 ze dne 30. 7. 2018.

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

Žádající právnická osoba vznikla dne 10. 5. 2018 zápisem ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 8592, a to na základě usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. L 
8592/RD4/KSPL ze dne 9. 5. 2018 o návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku. Z Úplného výpisu 
ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 8592 vyplývá, že 
statutárním orgánem je předseda, Bc. Sonia Sudimacová, která zastupuje spolek ve všech věcech 
samostatně.

Sociálně-právní ochranu v uvedeném rozsahu poskytují čtyři osoby, které splňují Zákonem stanovenou 
podmínku odborné způsobilosti. U všech osob byly dodány seznamy dřívějších zaměstnání a dalších 
pracovních činností. V současné době má organizace uzavřeno 59 dohod o výkonu pěstounské péče.

Splnění podmínky bezúhonnosti všech fyzických osob, které přímo sociálně-právní ochranu poskytují, 
bylo ověřeno v předchozím řízení z výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických osob, rovněž tak 
splnění podmínky bezúhonnost žadatele, a to z Výpisu z evidence rejstříku trestů právnických osob. 

Žadatel doložil smlouvu o nájmu nebytových prostor, číslo smlouvy SM/3299/2018 – NP, uzavřenou 
s pronajímatelem – městem Cheb a organizací „Dětský úsvit“, z. s., dne 19. 10. 2018 na dobu neurčitou 
a smlouvu o nájmu nebytových prostor, číslo smlouvy SM/3300/2018 – NP, uzavřenou 
s pronajímatelem – městem Cheb organizací „Dětský úsvit“, z. s., dne 19. 10. 2018 na dobu neurčitou.

Potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany si správní orgán 
ověřil místním šetřením v místě, kde bude sociálně-právní ochrana poskytována. Žadatel má vytvořeny 
vhodné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany.

Vzhledem k tomu, že organizace vznikla dne 10. 5. 2018, nemohl žadatel v rámci řízení o změnu 
Pověření předložit výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Žadatel předložil stanovy spolku, které 
popis činnosti a pravidla hospodaření obsahují, a dle kterých správní orgán potřebné skutečnosti ověřil.

Žadatel má uzavřenou Pojistnou smlouvu – Pojištění podnikatele a právnických osob číslo 20841758-96 
s Českou pojišťovnou, a.s., ze dne 1. 8. 2018, jejíž součástí je i pojištění výkonu činností sociálně-
právní ochrany dětí vykonávaných na základě vydaného Pověření.

Dle ustanovení § 49 odst. 5 Zákona se Pověření vydá, prokáže-li žadatel, že jsou splněny podmínky 
uvedené v  § 49 odst. 2 Zákona. Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel splňuje podmínky pro 
poskytování sociálně-právní ochrany, a proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.
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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 21. 11. 2018

                                                        Mgr. Iveta Ryšková
                                                          úřednice odboru sociálních věcí

Upozornění:

V souladu s ustanovením § 49 odst. 9 Zákona může pověřená osoba vykonávat sociálně-právní ochranu, 
pokud před započetím jejího výkonu uzavřela pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem sociálně- právní ochrany. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou 
pověřená osoba sociálně-právní ochranu podle Zákona poskytuje. Pověřená osoba je povinna do 15 dnů 
ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii orgánu, který pověření vydal.
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