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Rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný podle ustanovení § 49 odstavce 1
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“), rozhodl v souladu s ustanovením § 49 uvedeného
zákona na základě žádosti č. j.: MSK 3835/2017, podané dne 9. ledna 2017, žadatelem
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:

Academia Via Familia z.s.
Jičínská 881, 742 58 Příbor
26564254
František Pavelka, prezident Academia Via Familia z.s.

pověřeným k výkonu sociálně-právní ochraně dětí v tomto rozsahu:
-

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odst. 1
písm. a)];
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních
a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu [§ 11 odst. 1 písm. c)];
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§§ 31- 32);
Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40);
Název sídla zařízení: Academia Via Familia z.s.
Adresa sídla zařízení: Jičínská 881, 742 58 Příbor

-

Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti (§ 41);
Název sídla zařízení: Academia Via Familia z.s.
Adresa sídla zařízení: Jičínská 881, 742 58 Příbor

-

Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§ 43);
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47);
Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské
péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské
péče (§ 11 odst 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c));
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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;
Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19 odst. 1 písm b); dále § 48 odst. 2 písm. g)];

Místo výkonu: Příbor, Třinec
změnit pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí žadatele v části místa výkonu tak, že nově
zní:
Místo výkonu: Moravskoslezský kraj.

Odůvodnění
Dne 9. ledna 2017 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „krajský úřad“)
žádost právnické osoby Academia Via Familia z. s., se sídlem na adrese Jičínská 881, 742 58 Příbor,
IČ 26564254 (dále jen „spolek“), žádost o rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v části místa
výkonu, a to na území celého Moravskoslezského kraje.
Dle ustanovení § 49 odstavce 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí si pro účely rozhodování o vydání
pověření 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.
V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí si krajský úřad na základě žádosti
č. j.: MSK 6050/2017, ze dne 12. ledna 2017, požádal pro účely rozhodování o vydání pověření obecní úřady
obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje o vyjádření k dosavadní činnosti žadatele o rozšíření
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Následně ve dnech od 13. ledna 2017 do 1. února 2017 zdejší
krajský úřad obdržel sdělení všech dotazovaných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Moravskoslezského kraje.
Dne 18. ledna 2016 zdejší krajský úřad obdržel vyjádření č. j.: MSK 10329/2017 Magistrátu města Havířova
se sdělením, že právnická osoba Academia Via Familia, z. s., IČ 26564254, se sídlem na adrese Jičínská 881,

742 58 Příbor, s oddělením sociálně-právní ochrany dětí úřadu spolupracuje v oblasti vzdělávání pěstounů,
k dosavadní spolupráci s organizací úřad nemá žádné výhrady.
Dne 27. ledna 2017 zdejší krajský úřad obdržel vyjádření č. j.: MSK 15957/2017 Magistrátu města Ostravy,
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, se závěrem, že s organizací Academia Via Familia, z.s., IČ 26564254, se

sídlem na adrese Jičínská 881, 742 58 Příbor, do současné doby nespolupracovalo, s uvedenou organizací dosud
nebyli v kontaktu ani v oblasti náhradní rodinné péče. Oddělení sociálně právní ochrany dětí spolupracuje s již
zavedenými organizacemi pověřenými k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, nabídka těchto organizací
se na území města v současné chvíli jeví jako dostatečná. Jmenované organizaci magistrát neposkytuje na její
činnost neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče.
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Dne 1. února 2017 se k dosavadní činnosti žadatele vyjádřil pod č. j.: MSK 18623/2017 Městský úřad Jablunkov,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, se sdělením, že s Academia Via Familia, z. s., úřad dosud spolupracuje

pouze v souvislosti s činností, kterou pověřena osoba poskytuje rodinám v oblasti uzavírání dohod o pěstounské
péči. Orgán sociálně právní ochrany dětí v souladu s ustanovením § 47b odst. 4 zákona o sociálně-právní
ochraně dětí vyjádřil své stanovisko k návrhu uzavření dohody o výkonu pěstounské péči zatímně v jednom
případě, přičemž se jednalo o souhlasné vyjádření s uzavřením dohody. Zdejší úřad obce s rozšířenou
působností při své činnosti a v rámci spolupráce nezaznamenal žádné negativní skutečnosti k působnosti z. s.
Academia Via Familia.
Ostatní obecní úřady obcí s rozšířenou působností se vyjádřili, že právnickou osobu Academia Via Familia z.s.,
neznají, případně se zástupci této organizace nejednali, proto se k její činnosti nemohou vyjádřit.
Dle ustanovení § 49 odstavce 6 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,
- jestliže chce sociálně-právní ochranu vykonávat na jiném místě, než je uvedeno v rozhodnutí o vydání
pověření.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, po provedeném řízení dospěl k závěru, že žadatel
prokázal splnění všech zákonem stanovených podmínek k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v požadovaném
rozsahu dle § 49 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto změnit
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí žadatele tak, jak je uvedeno ve výroku 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: Academia Via Familia z.s., Jičínská 881, 742 58 Příbor, IČ 26564254
Na vědomí: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha
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