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Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor sociálních věcí 

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 

Spisová značka: KÚOK/26822/2022/OSV-SPO/499 V Olomouci dne 25. 3. 2022 

Č. j.: KUOK 32578/2022 

Počet listů: 1                     

Počet příloh: 0 
Počet listů/svazků příloh: 0 

 

vyřizuje: Mgr. Alice Musilová 

tel.: 585 508 569 

e-mail: a.musilova@olkraj.cz  

Vypraveno dne:  

 

Podpis oprávněné úřední osoby: 

Právní moc:  

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, jako orgán příslušný podle 
ustanovení § 49 odst. 1 a § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálně-právní ochraně 
dětí“) rozhodl ve věci žádosti o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí   
podané dne 2. 3. 2022 účastníkem řízení, zapsaným spolkem Jak Dál?, se sídlem 
Stiborova 594/21, 779 00 Olomouc, IČO: 05925941, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 
písm. a) a c) a s ustanovením § 49 odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí a 
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:  

 

Zapsanému spolku Jak Dál?, IČO: 05925941, 

se sídlem Stiborova 594/21, 779 00 Olomouc, 

s e  v y d á v á  

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to v rozsahu: 

 

– pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o 
dítě dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí; 

– pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 
dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c)  zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

Místo výkonu: území celé České republiky 
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– zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti dle ustanovení     
§ 40 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Místo výkonu:  

název zařízení: Jak Dál? z.s. 

adresa zařízení: Krapkova 709/4, Olomouc 779 00. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Dne 2. 3. 2022 byla Krajskému úřadu Olomouckého kraje doručena žádost zapsaného 
spolku Jak Dál?, se sídlem Stiborova 594/21, 779 00 Olomouc, IČO: 05925941, o vydání 
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Po posouzení žádosti a přiložené 
dokumentace bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno, neboť žadatel prokázal splnění všech 
podmínek stanovených zákonem o sociálně-právní ochraně dětí pro vydání pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

Dle ustanovení § 49 odst. 9 zákona o sociálně-právní ochraně dětí může pověřená osoba 
vykonávat sociálně-právní ochranu dětí, pokud před započetím jejího výkonu uzavřela 
pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem sociálně-
právní ochrany. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou pověřená osoba 
sociálně-právní ochranu dětí podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí poskytuje. 
Pověřená osoba je povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii 
orgánu, který pověření vydal. 

Dle ustanovení § 49 odst. 10 písm. a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí je pověřená 
osoba povinna oznámit orgánu, který rohodl o pověření, změny skutečností rozhodných 
pro vydání pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od 
jejich vzniku. 

Dle ustanovení § 49 odst. 10 písm. b) zákona o sociálně-právní ochraně dětí je pověřená 
osoba povinna vést o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany dětí 
v rozsahu odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který 
rozhodl o vydání pověření. 

Dle ustanovení § 49 odst. 10 písm. c) zákona o sociálně-právní ochraně dětí je pověřená 
osoba povinna vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-
právní ochraně dětí nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla 
hospodaření (pokud výroční zprávu nevydává) a zaslat jej nejpozději do 30. června 
následujícího kalendářního roku Krajskému úřadu Olomouckého kraje. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí, a 
to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu 
Olomouckého kraje.  

 

Mgr. Irena Sonntagová 
                 vedoucí odboru sociálních věcí 
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