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R O Z H O D N U T Í 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky 
(dále jen „Krajský úřad“), příslušný k rozhodování podle § 49  odst. 1 a 61 odst. 2  písm. d) zákona č. 
359/1999 Sb.,   o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil 
žádost  zapsaného spolku ESPEDIENTE, se sídlem Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou (dále jen 
„SPOLEK“), ze dne 30.06.2017 o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 
„pověření“) a v řízení vedeném dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dle ustanovení § 48 a 49 odst. 5 zákona takto : 
 

zapsanému spolku ESPEDIENTE, se sídlem Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou  
se uděluje pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: 

  
 

 Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 

 Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. 

 Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. 

 Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o dítě. 
 

Místem výkonu je: 
ESPEDIENTE , z.s. Za Poštou 110, 698 01  Veselí nad Moravou 

ESPEDIENTE, z.s., náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník 
 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Dne 30.06.2017 obdržel Krajský úřad žádost SPOLKU o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany        
(dále jen „výkon SPO“) pro výše uvedené činnosti a místa výkonu.  
 
K žádosti byly doloženy stanovy SPOLKU, popisy materiálního a technického vybavení na obou místech 
výkonu SPO, smlouva o pronájmu nebytových prostor ve Veselí nad Moravou, včetně dodatků, výpis 
usnesení města Veselí nad Moravou, stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje,  nájemní 
smlouva pro místo výkonu v Jeseníku, informační materiály o poslání a náplni činnosti SPOLKU, rozhodnutí 
Krajského úřadu o pověření k výkonu SPO vydaného pro Mgr. Milenu Mikulkovou, ředitelku SPOLKU jako 
fyzickou osobu, její  osvědčení, certifikáty a doklady o vzdělání a absolvování odborných kurzů a seminářů, 
životopis, výpis z rejstříku trestů.  
 
Pro objektivní posouzení žádosti byl dne 03.07.2017 dožádán Krajský úřad Olomouckého kraje  k provedení 
místního šetření pobočky SPOLKU v Jeseníku, neboť by Krajský úřad mohl toto šetření provést jen 
s obtížemi. Z jeho zprávy ze dne 17.07.2017 vyplývá, že šetření za účelem zjištění splnění zákonných 
podmínek pro výkon SPO pověřenou osobou bylo provedeno dne 12.07.2017. Bylo zjištěno, že pracoviště 
na adrese náměstí  Svobody 11, Jeseník je situováno v centru města, na přehledném místě, s možností 
parkování ve dvoře. Kancelář je vybavena nábytkem a počítačovou technikou, je přizpůsobena jednání 
s klienty. Na chodbě je vstup do kuchyňky a sociálního zařízení. Přednášky a poradenskou činnost plánuje 
Mgr. Mikulková realizovat mimo tyto kancelářské prostory. SPOLEK nebude ve správním obvodu obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností Jeseník vykonávat činnost „Zřizování a provoz zařízení odborného 
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poradenství pro péči o děti“ a upřesní tuto změnu ve své žádosti. Tato skutečnost je ve formuláři žádosti 
SPOLKU uvedena. 
 
Šetření podmínek na místě výkonu na adrese ve Veselí nad Moravou, Za Poštou 110, nebylo ze strany 
Krajského úřadu provedeno. Důvodem je ta skutečnost, že materiálně-technické podmínky na této adrese 
jsou Krajskému úřadu známy. Ke stejnému účelu je na této adrese využívala Mgr. Mikulková, která od roku 
2008 vykonávala SPO na základě pověření k výkonu SPO jako fyzická osoba. Krajský úřad zde naposledy 
prováděl kontrolu výkonu SPO v září 2015. Kontrolou, jejíž součástí byla i prohlídka prostor, nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. 
 
Pověřená osoba může vykonávat SPO, pokud před započetím jejího výkonu uzavřela pojistnou smlouvu pro 
případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem SPO,  a to v souladu s ustanovením § 49 odst. 9 
zákona. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou pověřená osoba sociálně-právní ochranu dětí 
poskytuje. Dále je pověřená osoba povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii 
orgánu, který pověření vydal, tj. Krajskému úřadu. 
 
V souladu s ustanovením § 49 odst. 10 písm. a) zákona je pověřená osoba také povinna Krajskému úřadu 
oznámit změny skutečností rozhodných pro vydání pověření nebo pozastavení činností uvedených 
v pověření, a to do 15 dnů od jejich vzniku. 
 
 

 
P o u č e n í 

 
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 správního řádu odvolat ve lhůtě do 15 dnů od jeho 
doručení k Ministerstvu práce a sociálních věcí, prostřednictvím Krajského úřadu. Lhůta pro podání 
odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po 
uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.  

 
                                                                                                    

                                                                                                                       
 
                                                                                        

Mgr. Martin Petřík 
                               vedoucí odboru  

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
        
Počet listů rozhodnutí:  1 
Počet příloh/listů příloh: 0/0 
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