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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný podle ustanovení § 49 odstavce 1 
a § 61 odstavce 2 písmene 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 odstavec 
6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí na základě žádosti č. j.: MSK 103181/2020, kterou podal dne 
14. srpna 2020 žadatel 
 
Název:    Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s. 
Sídlo:   Prostřední Bludovice 684, 739 37 Horní Bludovice  
IČ:   26591537 
 
pověřený na základě posledního rozhodnutí č. j.: MSK 146263/2019 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 výchovou [§ 11 odst. 1 písm. c)]. 
- Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti [§ 40]. 

Název zařízení: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 
Adresa zařízení: Jurkovičova 1547/12, 735 06 Karviná – Nové Město 
Název zařízení: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 
Adresa zařízení: Závodní 815, 739 61 Třinec – Staré město 

- Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b. 
- Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské 

péče a 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 
[§ 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. 

Čj.: MSK 103181/2020 
Sp. zn.: SOC/21680/2020/Zap 
 555.2 S15   N 
Vyřizuje: Mgr. Renáta Zapletalová, DiS. 
Telefon: 595 622 765 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2020-09-02 

Rozhodnutí 
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- Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]. 

Místo výkonu: Moravskoslezský kraj 
 
změnit pověření k výkonu sociálně-právní ochrany tak, že nově zní: 
 
Název:    Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú. 
Sídlo:   Prostřední Bludovice 684, 739 37 Horní Bludovice  
IČ:   26591537 
 
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 výchovou [§ 11 odst. 1 písm. 
c)]. 

- Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti [§ 40]. 
Název zařízení: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 
Adresa zařízení: Jurkovičova 1547/12, 735 06 Karviná – Nové Město 
Název zařízení: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 
Adresa zařízení: Máchova 643, 739 61 Třinec 

- Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b. 
- Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a 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 [§ 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 [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]. 

Místo výkonu: Moravskoslezský kraj. 
 

Odůvodnění 
Dne 14. srpna 2020 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, žádost právnické 
osoby Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú., IČ 26591537, se sídlem Prostřední Bludovice 684, 739 37 Horní 
Bludovice o změnu pověření týkající se změny názvu organizace z původního názvu: Centrum pro rodinu 
Sluníčko, z.s., na nový název: Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú. 
 
Ke své žádosti pověřená osoba doložila kopii Zakládací listiny ústavu ze dne 26. června 2020 a kopii Zápisu ze 
zasedání Správní rady, ze dne 26. června 2020. Z těchto podkladů vyplývá, že došlo ke změně právní formy 
organizace, která souvisí se změnou názvu organizace, statutární orgán zůstává beze změny. Na základě výzvy 
zdejšího krajského úřadu k odstranění nedostatků podání č. j.: MSK 105658/2020, doložila pověřená osoba 
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dne 25. srpna 2020 vyplněný tiskopis žádosti o změnu pověření, ze které vyplývá změna názvu organizace, 
ostatní údaje (identifikační číslo, sídlo a rozsah pověření) zůstávají beze změny. 
 
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.   
 
Krajský úřad po provedeném řízení dospěl k závěru, že žadatel doložil veškeré zákonem stanovené podklady 
ke změně pověření 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. Aleš Neuwirth 
pověřený zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí 
 
 
 

Rozdělovník 

Účastník řízení:  
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú., Prostřední Bludovice 684, 739 37 Horní Bludovice, ID DS: s8u37zc 
Na vědomí:   
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, ID DS: sc9aavg 
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