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 Č.j. JMK  59838/2020                                  SpZn: S-JMK 53059/2020 OSV Ob                     Brno  27.04.2020 

 

R O Z H O D N U T Í 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení 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 07.04.2020 o 

provedení změny v 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“), dle 

ustanovení § 49 odst. 6 písm.  b) zákona, rozhodl takto: 

 

Spolku se mění pověření tak, že na jeho základě je oprávněn vykonávat následující činnosti: 

 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 
Místem výkonu je: 
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou 
náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník 
Terénní činnost je vykonávaná v kraji Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském. 

 

2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. 
Místem výkonu je: 
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou 
náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník 
Terénní činnost je vykonávaná v kraji Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském. 
 

3. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. 
Místem výkonu je: 
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou 
náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník 
Terénní činnost je vykonávaná v kraji Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském. 

 
4. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o dítě. 

Místem výkonu je: 
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou 
náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník 
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O d ů v o d n ě n í 

 

Dne 07.04.2020 obdržel Krajský úřad žádost Spolku o změnu v rozhodnutí o pověření, ve které jsou 

upřesněna místa výkonu SPO k jednotlivým činnostem výkonu SPO. Žádost obsahovala vady, které byly 

odstraněny dne 22.04.2020. V žádosti jsou rozšířena místa výkonu SPO o terénní činnost  vykonávanou 

v kraji Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském a také je v ní uvedeno vykonávání 

činnosti „Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o dítě.“ nově na adrese místa výkonu  

Jeseník, náměstí Svobody 827/11. K upřesnění dosavadních činností i míst výkonu SPO došlo jak na základě 

žádosti Spolku, tak i na základě požadavků a výsledků kontroly MPSV doručené na Krajský úřad dne 

10.10.2018, Č.j. JMK 143485/2018, proto Spolek nedokládal další požadované náležitosti k žádosti dle 

ustanovení § 49 odst. 4 zákona. 

Dne 21.04.2020 byl pořízen výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob, z něhož vyplynulo, že nejsou 

žádné informace o odsouzení dotyčné osoby. 

Na základě výše popsaného Krajský úřad v plném rozsahu vyhověl žádosti o změnu pověření k výkonu SPO.  

Pověřená osoba je povinna mít po celou dobu poskytování SPO sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti 

za škodu způsobenou výkonem SPO, a to v souladu s ustanovením § 49 odst. 9 zákona. Dále je povinna 

v souladu s ustanovením § 49 odst. 10 písm. a) zákona oznámit orgánu, který o pověření rozhodl, tj. Krajský 

úřad, 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 lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu práce a 

sociálních věcí, prostřednictvím krajského úřadu, který toto rozhodnutí vydal.  

 

 

 

 
 
 
PhDr. Petr Horehleď 

                  vedoucí odboru  
                                                                                        
                                                                                                                        v z. PhDr. Jarmila Bisomová 
                                                                                                                vedoucí oddělení SPO a rodinné politiky 

 

Počet listů rozhodnutí:  1 

Počet příloh/listů příloh: 0/0 
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