
IČ     DIČ  Telefon      Fax  Email    Internet 

70888337    CZ70888337 541651111   541651129 posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz  

 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Odbor sociálních věcí 

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
 

Č.j.   JMK  74083/2018 SpZn. S-JMK 65851/2018/OSV-Ro Brno 24.05.2018  

 

R O Z H O D N U T Í 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky (dále jen 
„Krajský úřad“), příslušný k rozhodování podle § 49 odst. 1 a 61 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil žádost zapsaného ústavu Krok Kyjov, se sídlem třída 
Komenského 2124/88, 679 01  Kyjov (dále jen „pověřená osoba“), ze dne 09.05.2018 o změnu v pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „pověření“) a v řízení vedeném dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl  podle ustanovení § 49 odst. 6 písm. a) zákona takto: 
 

Pověřené osobě se mění pověření, 
 na jehož základě je oprávněn vykonávat činnost v následujícím rozsahu: 

 

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

• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

 
v místě výkonu: 

Agentura pro občany, Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov 
 

O d ů v o d n ě n í 
Dne 09.05.2018 obdržel Krajský úřad žádost pověřené osoby o změnu v pověření, a to v podle ustanovení § 49 dost. 6 
písm. a) zákona. Jedná se o zúžení rozsahu činností, kdy pověřená osoba při kontrole uskutečněné dne 17.04.2018 
uvedla, že následující činnosti zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti a činnost zaměřenou na 
ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku již nezajišťují. Žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, jak 
je uvedeno ve výroku.  
 
V souladu s ustanovením § 49 odst. 10 písm. a) zákona je pověřená osoba povinna oznámit orgánu, který o pověření 
rozhodl změny skutečností rozhodných pro vydání pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 
dnů od jejich vzniku. 

 
P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 správního řádu odvolat ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení 
k Ministerstvu práce a sociálních věcí, prostřednictvím Krajského úřadu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne 
následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy 
bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.                                                                            

           

           

        

 
 
 
                     PhDr. Jarmila Bisomová 

pověřena řízením odboru 
 
 
Krok Kyjov, zapsaný ústav, třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov 
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