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Rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný podle ustanovení § 49 odstavců 1
a 6 a § 61 odstavec 2 písmeno d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o sociálně-právní ochraně dětí“), v souladu s ustanovením § 49 uvedeného zákona
rozhodl na základě žádosti č. j.: MSK 97444/2016 podané dne 22. července 2016 žadatelem:
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:

Sdružení sociálních asistentů
Smetanovo náměstí 118/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
26642638
Mgr. et Mgr. Dita Tenglerová, předsedkyně spolku

pověřeným k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
- výkon činnosti podle § 10 odstavec 1 písmeno a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana
zaměřuje (§ 6 odstavec 1);
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odstavec 1
písmeno a)];
- poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě
zdravotně postižené [§ 11 odstavec 1 písmeno b)];
- činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a § 32);
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b;
- poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu
pěstounské péče (§ 47b), 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;
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Místo výkonu: působnost Olomoucký kraj: Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník a
působnost Moravskoslezský kraj: Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava,
změnit pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v části místa výkonu tak, že nově zní:
Místo výkonu: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj.

Odůvodnění
Pověřená osoba Sdružení sociálních asistentů se sídlem na adrese Smetanovo náměstí 118/7, 702 00 Ostrava,
IČ 26642638, vykonává činnosti sociálně právní ochrany v rozsahu pověření na základě rozhodnutí Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí, ze dne 8. června 2016, č. j.: MSK 75788/2016,
sp. zn. SOC/32161/2015/Kli, a to dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Dne 22. července 2016 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, žádost pověřené
osoby Sdružení sociálních asistentů o změnu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to v části místa
výkonu pověření, kdy došlo ke změně adresy v rámci Olomouckého kraje nově na náměstí Svobody 827, Jeseník
a rozšíření adresy v Moravskoslezském kraji na Smetanovo náměstí 1180/7, Ostrava. Ke své žádosti žadatel
doložil nájemní smlouvu, ze dne 1. července 2016, na kancelářské prostory na adrese náměstí Svobody 827
v Jeseníku. Dne 16. srpna 2016 žadatel doplnil svou žádost se sdělením, že záměrem je mít pověření pro celé

kraje, tedy Moravskoslezský a Olomoucký, s ohledem na bydliště klientů, adresy uvedené v žádosti jsou pouze
označením míst, na kterých jsou pronajaty kanceláře.
Dle § 49 odstavce 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí pro účely rozhodování o vydání pověření si krajský
úřad nebo komise vyžádá vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel
trvalý pobyt nebo bydliště, sídlo nebo sídlo organizační složky, a v případě, že žadatel vyvíjí činnost ve správním
obvodu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než má trvalý pobyt nebo sídlo, vyžádá si také
vyjádření tohoto obecního úřadu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností se vyjádří zejména k dosavadní
činnosti žadatele.
S ohledem na skutečnost, že žadatel má v původním rozhodnutí o vydání pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí místo výkonu Jeseník a Ostrava, požádal zdejší krajský úřad v souladu s ustanovením § 49 odstavec
3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností na území
Olomouckého a Moravskoslezského kraje, s výjimkou Magistrátu města Ostravy a Městského úřadu Jeseník,
o vyjádření k dosavadní k činnosti žadatele.
Následně ve dnech 18. srpna 2016 až 31. srpna 2016 postupně zdejší krajský úřad obdržel vyjádření všech
dotázaných obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Dne 19. srpna 2016
se k činnosti žadatele vyjádřil Městský úřad Bílovec, odbor sociálních věcí, se závěrem, že s tímto sdružením

dlouhodobě spolupracuje na sanaci rodiny, která se fakticky zdržuje v Ostravě, spolupráce s tímto sdružením
je velmi dobrá a pro rodinu je nezbytná.
Dne 22. srpna 2016 zdejší krajský úřad obdržel vyjádření Magistrátu města Opava, oddělení sociálně-právní
ochrany dětí, se závěrem, že s organizací Sdružení sociálních asistentů v minulosti spolupracovali. Spolupráci

hodnotí jako velmi dobrou. Pracovnice organizace okamžitě reagovala na poptávku a navázala kvalitní spolupráci
s potřebnou rodinou, motivovala rodinu k další spolupráci a situace rodiny se za podpory pracovnice zlepšila
a stabilizovala. Magistrát města Opava považuje za velmi přínosné zvýšení počtu kvalitních organizací, které
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budou vykonávat činnosti, ke kterým bylo Sdružení sociálních asistentů pověřeno, neboť takové organizace
v regionu chybí.
Pro úplnost uvádíme, že ostatní obecní úřady obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského a Olomouckého
kraje zaslali zdejšímu krajskému úřadu vyjádření, že danou právnickou osobu Sdružení sociálních asistentů
neznají, popř. s ní nespolupracovali, tudíž nemohou zhodnotit její dosavadní činnosti.
Podle § 49 odstavce 6 písmene a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí krajský úřad nebo komise rozhoduje
také o změně pověření k poskytování sociálně-právní ochrany, jestliže pověřená osoba chce vykonávat jinou
činnost, než je činnost, na kterou jí bylo vydáno pověření.
Krajský úřad po zhodnocení všech podkladů pro rozhodování o změně pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí ve výše uvedeném rozsahu, dospěl k závěru, že žadatel prokázal splnění všech zákonem stanovených
podmínek k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v požadovaném rozsahu dle ustanovení § 49 zákona o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,
a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí,
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava.
„otisk úředního razítka“
Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí

Rozdělovník
Účastníci řízení:
Na vědomí:

Sdružení sociálních asistentů, Smetanovo náměstí 118/7, 702 00 Moravská Ostrava
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha

3/3
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00

www.msk.cz

