Praha:

3. února 2020

Rozum a Cit, z. s.

Číslo jednací:

020398/2020/KUSK

Na Výsluní 2271

Spisová značka: SZ_004623/2020/KUSK

251 01 Říčany

Vyřizuje:

Bc. Michaela Skalická, DiS., l. 887

Značka:

SOC/Ska

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor sociálních věcí, jako orgán věcně a místně příslušný
dle § 49 a § 61 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o SPOD“), ve smyslu § 49 odst. 6 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.,
zákona o SPOD, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o žádosti spolku Rozum a Cit, IČ 70828181, se
sídlem Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany, o změně pověření k výkonu sociálně-právní ochrany,
rozhodl takto:
I.
Rozumu a Citu, z. s.,
IČ 70828181, se sídlem Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany,
jako právnické osobě pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
se odnímá pověření k činnostem v rozsahu:
 převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ve smyslu § 19a odst. 1 písm. c) zákona
o SPOD [dle § 48 odst. 2 písm. e) zákona o SPOD].

II.
Rozum a Cit, z. s.,
IČ 70828181, se sídlem Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany,
jako právnická osoba pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
oprávněna k činnostem v rozsahu:
 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě ve
smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD [dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona o SPOD];
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 poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při
péči o dítě zdravotně postižené smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona o SPOD [dle § 48 odst.
2 písm. a) zákona o SPOD];
 činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku ve
smyslu § 31 a 32 zákona o SPOD;
 pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské činnosti, zaměřených na řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve
smyslu § 11 odst. 1 písm. c) [dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona o SPOD];
 poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny
a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) zákona o SPOD;
 uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona o SPOD. [dle § 48 odst.
2 písm. d) zákona o SPOD.];
 poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž
uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona o SPOD, a sledování
výkonu pěstounské péče této osoby [dle § 48 odst. 2 písm. f) zákona o SPOD.],;
 zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů pro děti ve smyslu § 43 zákona o SPOD
[dle § 48 odst. c) zákona o SPOD],

a je oprávněna vykonávat uvedené činnosti:


v sídle spolku na adrese Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany;



na pobočkách spolku na adrese:
Vnoučkova 2008, Benešov,
Husova 137, Kutná Hora,
Guldenerova 512/2, Plzeň,
Na Zámecké 7, Praha – Nusle;



v předem sjednaných prostorách vhodných pro vzdělávání, setkání a konzultace s osobami
pečujícími v místech jejich pobytu na území Královehradeckého kraje, Pardubického kraje,
Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Hlavního města Prahy a Jihočeského kraje.

III.
Tímto se m ě n í rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 117082/2019/KUSK
ze dne 2. 9. 2019.
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Odůvodnění:
Krajskému úřadu Středočeského kraje byla dne 9. 1. 2020 doručena žádost spolku Rozum a Cit,
IČ 7082818, se sídlem Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany, č. j. 004623/2020/KUSK, o změnu
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, dle § 49 odst. 6, písm. b) zákona o SPOD:
a) odejmutí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v oblasti:


převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ve smyslu § 19a odst. 1 písm. c)
zákona o SPOD [dle § 48 odst. 2 písm. e) zákona o SPOD]

b) zrušení místa výkonu sociálně-právní ochrany na pobočce spolku na adrese:


Česká 235, Kutná Hora

c) nové místo výkonu sociálně-právní ochrany na pobočce spolku na adrese:


Husova 137, Kutná Hora.

Dne 4. prosince 2018 spolek Rozum a Cit, IČ 70828181, se sídlem Na Výsluní 2271, 251 01
Říčany, jako právnická osoba pověřená výkonem sociálně-právní ochrany dětí, požádal Krajský
úřad Středočeského kraje, o pozastavení činnosti, ke které byla organizace pověřena
rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 086783/2018/KUSK ze dne 3. července
2018, ve smyslu § 49 odst. 10. písm. a) zákona o SPOD, a to v rozsahu:


převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ve smyslu § 19a odst. 1 písm. c) zákona
o SPOD [dle § 48 odst. 2 písm. e) zákona o SPOD].

Dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD rozhodne orgán sociálně-právní ochrany
dětí, který pověření vydal, o odnětí pověření, požádá-li pověřená osoba o zrušení pověření.
Správní orgán shledal žádost Rozumu a Citu, z.s., o zrušení pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany, v souladu s výše citovaným ustanovením. Zapsaný spolek Rozum a Cit od 4. 12. 2018
fakticky výše uvedenou činnost nevykonával, proto Krajský úřad Středočeského kraje žádosti
v plném rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno v bodech I., II. a III. výroku tohoto
rozhodnutí.
Na základě posouzení žádosti o změnu místa výkonu a splnění zákonných podmínek dle § 49
zákona o SPOD, shledal správní orgán žádost o změně pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany v souladu s ustanovením § 49 odst. 6 písm. b) zákona o SPOD, proto žádosti v plném
rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je v bodech II. – III. výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Rozhodnutí, která byla spolku vydána Magistrátem Hlavního města Prahy ze dne 18. 7. 2002
a ze dne 17. 1. 2011, zůstávají tímto rozhodnutím nedotčena. Tímto rozhodnutím se mění
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 117082/2019/KUSK ze dne 2. 9. 2019.
Pověřená osoba je nyní oprávněna vykonávat tyto činnosti:
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pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě ve
smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD [dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona o SPOD],



poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a
při péči o dítě zdravotně postižené smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona o SPOD [dle § 48
odst. 2 písm. a) zákona o SPOD];



činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku ve
smyslu § 31 a 32 zákona o SPOD;



pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské činnosti, zaměřených na řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve
smyslu § 11 odst. 1 písm. c) [dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona o SPOD];



poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo
pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením
dítěte do pěstounské péče ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) zákona
o SPOD;



uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona o SPOD. [dle § 48 odst.
2 písm. d) zákona o SPOD.];



poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž
uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona o SPOD, a sledování
výkonu pěstounské péče této osoby [dle § 48 odst. 2 písm. f) zákona o SPOD.];



zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů pro děti ve smyslu § 43 zákona o SPOD
[dle § 48 odst. c) zákona o SPOD].

Rozum a Cit, z. s., je povinný, jako právnická osoba, pověřená k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí, plnit úkoly vyplývající z ustanovení § 49 odst. 10 zákona o SPOD.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím
Krajského úřadu Středočeského kraje, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Mgr. Libor Možíš, v. r.
vedoucí oddělení SPOD
Za správnost vyhotovení
Bc. Michaela Skalická, DiS.
oprávněná úřední osoba
Účastník řízení:
Rozum a Cit, z. s., IČ 70828181, se sídlem Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany

