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Rozhodnutí 
 
Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí (dále jen „MHMP“), příslušný podle 
ustanovení § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“), projednal žádost pověřené osoby Dům tří přání, 
z.ú., IČO 26544431, se sídlem Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6, na změnu místa 
poskytování sociálně-právní ochrany a v řízení rozhodl 
 

t a k t o: 
 
Žádosti žadatele Dům tří přání, z.ú., IČO 26544431, se sídlem Karlovarská 337/18, 
161 00 Praha 6, se vyhovuje  a pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí se upravuje tak, 
že je nově uděleno v tomto rozsahu: 
 

• Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
(§ 31 a 32 ZSPOD); 

• Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40 ZSPOD); 
 
Místem výkonu uvedených činností je adresa pracoviště Centrum pro rodiny Delta a Centrum 
pro děti Mezipatro Vltavská 1301/24a, 150 00 Praha 5, a adresa pracoviště Centrum rodinné 
terapie Horizont Doubravčická 21, 100 00 Praha 10. 
 

• Zřizování a provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 ZSPOD) 
 
Místem výkonu uvedené činnosti je adresa zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dům 
Přemysla Pittra pro děti, Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6. Kapacita zařízení je 10 lůžek. 
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Odůvodnění: 
MHMP obdržel návrh žadatele na změnu místa poskytování sociálně-právní ochrany dle 
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, a to na nové adrese Vltavská 1301/24a, Praha 5. 
Úprava se měla týkat pracovišť Centrum pro děti Mezipatro a Centrum pro rodiny Delta. 
K žádosti přiložil kopii nájemní smlouvy na prostory na nově uvedené adrese. 

Žadatel byl v souvislosti s v té době vyhlášeným nouzovým stavem vyzván k doplnění 
listinných důkazů. Tyto důkazy žadatel zaslal přes webové úložiště, před ověřením kybernetické 
bezpečnosti přístupu pracovníka MHMP k takto uloženým listinám vypršela doba uložení na 
příslušném webovém úložišti.  

Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k ukončení vyhlášeného nouzového stavu a k rozvolnění 
mimořádných protiepidemických opatření zasahujících oblast úřední činnosti, bylo dne 
21. 5. 2020 provedeno šetření materiálně technických podmínek pro poskytování sociálně-
právní ochrany dle ustanovení § 49 odst. 2 písm. f) ZSPOD v novém místě poskytování. 
Provedeným šetřením bylo zjištěno, že na adrese nového místa poskytování jsou připraveny 
materiálně-technické podmínky odpovídající požadovanému standardu poskytování sociálně-
právní ochrany v ambulantní formě. 

Dle ustanovení § 49 odst. 6 písm. b) ZSPOD rozhoduje krajský úřad o změně pověření, jestliže 
chce pověřená osoba vykonávat činnost na jiném místě.  

Jelikož pověřená osoba prokázala splnění všech podmínek nutných ke změně místa poskytování 
sociálně-právní ochrany (a to jak v průběhu předchozí činnosti, tak v rámci tohoto správního 
řízení), změnil MHMP dle žádosti pověření tak, že vyznačil nové místo výkonu činností dle 
pověření pro činnosti vykonávané v rámci pracovišť Centrum pro rodiny Delta a Centrum pro 
děti Mezipatro. V ostatním zůstává původní pověření v platnosti.  

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „SŘ“), je v případě, že správní orgán zcela vyhoví žádosti možno vydat rozhodnutí bez 
předchozího umožnění seznámení se žadatele s podklady pro vydání rozhodnutí.  

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem tedy bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 

 
Poučení: 
Podle ustanovení § 81 odst. 1 SŘ je možno proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 15 
dnů ode dne doručení rozhodnutí. Lhůta k podání odvolání počíná dnem následujícím po dni 
doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím MHMP 
a rozhoduje o něm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Včas a řádně podané odvolání má 
odkladný účinek.                    

 
 
PhDr. Tomáš Klinecký 
ředitel odboru sociálních věcí 
podepsáno elektronicky 
 
Rozdělovník: 
1. Dům tří přání, z.ú. 
2. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí (po PM 
rozhodnutí) 
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