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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný podle ustanovení § 49 odst. 1 a § 
61 odst. 2 písm. d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„zákon o sociálně-právní ochraně dětí“), v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „správní řád“) rozhodl v souladu s ustanovením § 49 odst. 6 písm. b) zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí na základě žádosti čj.: MSK 182476/2019, kterou podal dne 16. 12. 2019 
žadatel 
 
Název:    Academia Via Familia z.s. 
Sídlo:   Jičínská 881, 742 58 Příbor 
IČ:   26564254 
 
pověřený na základě posledního rozhodnutí k výkonu sociálně-právní ochraně dětí čj. MSK 3835/2017 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));  

Čj.: MSK 182476/2019 
Sp. zn.: SOC/35957/2019/Kli 
 555.2 S15   N 
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Klimszová 
Telefon: 595 622 147 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2020-01-13 
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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: Moravskoslezský kraj 

změnit pověření k výkonu sociálně-právní ochrany tak, že nově zní: 
 
Název:    Academia Via Familia z.s. 
Sídlo:   Jičínská 881, 742 58 Příbor 
IČ:   26564254 
 
se pověřuje 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  
 

- 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));  

- 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: Moravskoslezský kraj 

Odůvodnění 
Dne 16. 12. 2019 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, žádost právnické osoby 
Academia Via Familia, z. s., IČ 26564254 se sídlem Jičínská 881, 742 58 Příbor o změnu pověření spočívající 
v zúžení pověření o činnosti zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti (§ 41) a zřizování 
a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§ 43). 
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Doklady o odborné způsobilosti a bezúhonnosti všech osob, které budou sociálně-právní ochranu poskytovat, 
doklady prokazující vlastnické nebo užívací právo ke stávajícím prostorám, kde je sociálně-právní ochrana 
poskytována, stejně jako výroční zpráva o činnosti, jsou založeny v dřívějších spisech vedených k činnosti 
pověřené osoby.   
 
Žadatel je již pověřen k výkonu na území Moravskoslezského kraje a nežádá změnu místa výkonu, proto 
si krajský úřad nežádal vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností k dosavadní 
činnosti žadatele dle ustanovení § 49 odst. 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 
 
Dle ustanovení § 49 odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí v rozhodnutí o pověření se uvede rozsah 
poskytované sociálně-právní ochrany a místo, kde může být taková činnost vykonávána. Jde-li o rozhodnutí, 
kterým se osoba pověřuje ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany, s výjimkou výchovně 
rekreačních táborů pro děti, uvede se v rozhodnutí název a adresa sídla zařízení, pro které se pověření 
vydává. 
 
Dle ustanovení § 49 odst. 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí krajský úřad nebo komise rozhoduje také 
o změně pověření k poskytování sociálně-právní ochrany, 
a) jestliže pověřená osoba chce vykonávat jinou činnost, než je činnost, na kterou jí bylo vydáno pověření, 
b) jestliže chce sociálně-právní ochranu vykonávat na jiném místě, než je uvedeno v rozhodnutí o vydání 
pověření. 
 
Krajský úřad 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 výše uvedené krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 
 

Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 a násl. správního řádu podat odvolání k Ministerstvu práce 
a sociálních věcí ČR, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným prostřednictvím Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí, ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava. 
 
  
 
 
Mgr. Daniel Rychlik 
vedoucí odboru sociálních věcí 
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Rozdělovník 
 
Účastník řízení:  
Academia Via Familia, z.s., Jičínská 881, 742 58 Příbor, ID DS: paujvmg 
 
 
Na vědomí  
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, ID DS: sc9aavg 
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