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Rozhodnutí 
 
Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí (dále jen „MHMP“), příslušný dle 
ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), ve spojení s ustanovením § 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, Praha 6, 161 00, o úpravě 
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle ustanovení § 49 odst. 6 písm. b) ZSPOD a rozhodl  
 

t a k t o : 
 

Žádosti žadatele Dům tří přání, IČO: 26544431, se sídlem Karlovarská 337/18, 161 00 

Praha 6, se vyhovuje a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany se vydává v rozsahu 
činností: 
 

• 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 sociálně-právní ochrany jsou pracoviště na adresách: 
 

(1) Vltavská 1301/24a, 150 00 Praha 5 (Centrum pro děti Mezipatro) 
(2) Doubravčická 21, 100 Praha 10 (Centrum rodinné terapie Horizont) 
(3) Staropramenná 645/29, 150 00 Praha 5 (Centrum pro rodiny Delta) 
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Odůvodnění: 
MHMP obdržel dne 19.12.2022 podání organizace Dům tří přání, č.j.  MHMP 2376016/2022, 

kterým pověřená osoba oznamuje stěhování Centra pro rodiny Delta, které doposud působilo 
na adrese Vltavská 1301/24a, 150 00 Praha 5. Novou adresou, kde má být sociálně-právní ochrana 

dětí v rámci Centra pro rodinu Delta poskytována, je adresa Staropramenná 654/29, Praha 5.  
K svému podání organizace doložila Smlouvu o nájmu, která je uzavřena na dobu neurčitou. 
Součástí smlouvy je rovněž plán půdorysu využívaných prostor. Splnění materiálně-technických 
podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany bylo následně prověřeno dne 10.1.2022 šetřením 
na místě. 
Na základě výše uvedeného vydal MHMP toto rozhodnutí, ve kterém došlo k úpravě místa 
výkonu-sociálně-právní ochrany. Mezi místa poskytování sociálně-právní ochrany byla přidána 
nová adresa Centra pro rodinu Delta, Staropramenná 654/29, Praha 5. Po seznámení s obsahem 
uvedených dokumentů a provedení potřebných úkonů řízení dospěl MHMP k závěru, že ze strany 
pověřené osoby došlo k předložení úplných a vyhovujících podkladů k provedení uvedené úpravy 
pověření. Na základě shora uvedeného rozhodl MHMP tak, jak je uvedeno ve výrokové části 
tohoto rozhodnutí.  
S ohledem na to, že žadateli bylo v plném rozsahu vyhověno, nebylo využito práva seznámit 
se s podklady pro rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.  
 

 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu možno podat odvolání, a to 
do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta k podání odvolání počíná dnem následujícím po doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím MHMP a rozhoduje 
o něm Ministerstvo práce a sociálních věcí. Včas a řádně podané odvolání má odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
Ing. Alice Mezková, MPA 
pověřená řízením SOV MHMP 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
1. Dům Tří přání, z.ú. 
2. Ministerstvo práce a sociálních věcí (po PM rozhodnutí) 
3. spis MHMP 
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