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Rozhodnutí 
 
Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (dále 
jen „správní  orgán“), příslušný podle ustanovení § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením §§ 10 
a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost spolku 
Cestou Necestou, IČ 22 89 52 99, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Náplavní 2013/1, 
adresou pro doručování Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 2076/174, o úpravě rozhodnutí o pověření 
k výkonu sociálně právní ochrany dětí a rozhodl 
 

t a k t o: 
 
Žádosti žadatele Cestou necestou, IČ 22 89 52 99, se sídlem Praha 2 – Nové Město, 
Náplavní 2013/1, se vyhovuje  a pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí se upravuje tak, 
že v celkovém rozsahu je uděleno pro činnosti: 

 
• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

(§ 11 odst. 1 písm. a), 
• Vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení 

jejich vzniku podle § 31 a 32. 
 
Místem výkonu uvedených činností je adresa Krizového centra pro rodinu Cestou necestou, 
128 00 Praha 2, Trojická 386/1. 
 

• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b, 
• 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, 

   
 Cestou necestou 

Mgr. Kateřina Dunovská 
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Místem výkonu uvedených činností je adresa Doprovázení pěstounů Cestou necestou, 
150 00 Praha 5, Plzeňská 2076/174, a přirozené prostředí smluvních pěstounských rodin v kraji 
hl. m. Praha a Středočeském kraji. 
 
Odůvodnění: 
 
Spolek Cestou necestou, IČ 22 89 52 99, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Náplavní 2013/1, 
podal dne 17. 6. 2016 k Magistrátu hlavního města Prahy jako správnímu orgánu žádost o 
rozšíření vydaného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Předmětem žádosti bylo 
rozšíření pověření v tom smyslu, že pro činnosti „uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče“ a 
„poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu 
o výkonu pěstounské péče…“ by místem výkonu nebyl pouze kraj hl. m. Praha, ale i kraj 
Středočeský. V ostatním se skutečnosti známé z předchozí žádosti nezměnily. 
Dle ustanovení § 49 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“) krajský úřad rozhoduje o změně pověření 
k poskytování sociálně právní ochrany, jestliže chce pověřená osoba sociálně právní ochranu 
vykonávat na jiném místě, než je uvedeno v rozhodnutí o vydání pověření.  
Za účelem rozhodnutí inicioval správní orgán konzultaci s Krajským úřadem Středočeského 
kraje, který byl ze strany správního orgánu informován o podané žádosti a na základě toho sdělil, 
že rozšíření pověření žadatele pro územní obvod Středočeského kraje nerozporuje. 
Na základě výsledku uvedené konzultace a toho, že žadatel má splněny požadavky ustanovení 
§ 49 odst. 2 a 4 ZSPOD, a že z výkonu pravomocí v oblasti pověřených osob je správnímu 
orgánu známo, že žadatel také plní povinnosti stanovené mu z ustanovení § 49 odst. 10 ZSPOD, 
rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
S ohledem na to, že žadateli bylo v plném rozsahu vyhověno, využil správní orgán možnosti 
dané ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, vydat rozhodnutí bez předchozího umožnění žadateli seznámit se s podklady pro 
vydání rozhodnutí. 
 
Poučení o odvolání: 
 
Podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
je proti tomuto rozhodnutí možno podat odvolání, a to do 15-ti dnů ode dne doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy 
a rozhoduje o něm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Včas podané odvolání má odkladný 
účinek.                    
   
 
Mgr. Josef Vacek, v.r. 
ředitel odboru správních činností  otisk úředního razítka 
ve zdravotnictví a sociální péči 
 
 
Rozdělovník:  Cestou necestou, IČ 22 89 52 99, adresa pro doručování 150 00 Praha 5 –Smíchov, 

Plzeňská 2076/174 
          Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor ochrany práv dítěte (po PM rozhodnutí) 
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