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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí příslušný podle ustanovení § 49 a § 61 
zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 
§ 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných předpisů (dále jen „správní řád“), na základě 
oznámení o změně sídla právnické osoby ze dne 1. července 2019, kterou podala právnická osoba Spolu pro 
rodinu z.s., IČ 26642638, se sídlem Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

rozhodl změnit sídlo osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,  
 

z původního sídla spolku:     Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

na nové sídlo spolku:  Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

ostatní údaje v pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí se nemění.  
 

Odůvodnění 
Dne 1. července 2019 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí od právnické osoby 
Spolu pro rodinu, z.s., IČ 26642638, se sídlem Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen 
„účastník řízení“), oznámení o změně sídla organizace z původního sídla spolku Smetanovo náměstí 1180/7, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava na nové sídlo spolku Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

Výše uvedené oznámení považuje krajský úřad za žádost o určení právního vztahu, v souladu s ustanovením 
§ 142 správního řádu. Dle ustanovení § 142 odst. 1 správního řádu správní orgán v mezích své věcné a místní 
příslušnosti rozhodne na žádost každého, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, zda určitý 
právní vztah vznikl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo. 

Účastník řízení doložil krajskému úřadu oznámení o změně sídla spolku ze dne 1. července 2019, ze kterého je 
zřejmé, že s činností ode dne 1. července 2019 změnila organizace sídlo, s tím, že ostatní údaje z pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany se nemění. 
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Dále účastník řízení doložil krajskému úřadu Usnesení ze dne 19. 6. 2018, č.j. L 6095/RD53/KSOS, o návrhu na 
zápis změny do spolkového rejstříku, ze kterého vyplývá, že bylo vymazáno původní sídlo účastníka řízení 
a bylo zapsáno nové sídlo spolku, a to na adrese Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí proto rozhodl změnit údaje právnické osoby 
v pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí účastníka řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

Pro doplnění zdejší krajský úřad uvádí, že právnické osobě Spolu pro rodinu, z.s., se sídlem Žerotínova 1230/1, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26642638, zůstává platné pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí v rozsahu naposledy změněného rozhodnutí ze dne 9. srpna 
2018, čj. MSK 105836/2018, tedy k výkonu těchto činností: 
 

- 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;   

 
Místo výkonu: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj.  

 
 

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 
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Rozdělovník 
 
Účastník řízení:  
Spolu pro rodinu, z.s. se sídlem Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ID DS: 4v4ai4i 
 

Na vědomí  
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, ID DS: sc9aavg 
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