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R O Z H O D N U T Í 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor sociálních věcí, jako orgán věcně a místně příslušný 

dle § 49 a § 61 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o SPOD“), ve smyslu § 49 odst. 6 písm. b) zákona o SPOD, a v souladu 

se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o žádosti Centra 

psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, IČ 71209948, se sídlem Fr. 

Diepolta 1787, 296 01 Rakovník, o změně pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, rozhodl 

takto: 

 

I. 

           Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, 

IČ 71209948, se sídlem Fr. Diepolta 1787, 269 01 Rakovník 

           jako právnická osoba pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,  

            je oprávněno k činnostem v tomto rozsahu: 

 

 v rámci poradenské činnosti pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných 

problémů souvisejících s péčí o dítě ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD 

[dle § 48 odst. 2 písm. a)]; 

 

  

 



strana 2 / 3 

           

uvedené činnosti je oprávněno vykonávat: 

 v sídle organizace na adrese Fr. Diepolta 1787, 269 01 Rakovník 

 na pobočkách organizace na adrese: 

Husovo náměstí 64, 266 01 Beroun, 

Školská 60, 280 02 Kolín, 

U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora, 

tř. Václava Klementa 195, 293 01 Mladá Boleslav, 

Velké Valy 995, 288 02 Nymburk, 

Viktora Huga 4, Praha 5, 

Žižkova 489, 261 01 Příbram. 

 

 zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí 

dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o 

zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ve smyslu § 19a odst. 1 písm. c) zákona 

o SPOD [dle § 48 odst. 2 písm. e)]; 

 

uvedené činnosti je oprávněno vykonávat: 

 na adrese Křenova 437/8, 160 00 Praha 6 Veleslavín.  

 

II. 

Tímto se mění rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 132185/2021/KUSK ze 

dne 22. října 2021. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

Krajskému úřadu Středočeského kraje byla dne 26. 1. 2022 doručena žádost Centra 

psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, IČ 71209948, se sídlem Fr. 

Diepolta 1787, 269 01 Rakovník, č. j. 013241/2022/KUSK, o změnu pověření k výkonu 

sociálně-právní ochrany, dle § 49 odst. 6, písm. b) zákona o SPOD: 

a) zrušení místa výkonu sociálně-právní ochrany na pobočce organizace na adrese: 

 Butovická 22/234, Praha 5 - Butovice 

b) nové místo výkonu sociálně-právní ochrany na pobočce organizace na adrese: 

 Křenova 437/8, 160 00 Praha 6 Veleslavín 
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Dne 16. 2. 2022 byla žádost doplněna o popis materiálních a technických podmínek nových 

prostor. Na základě daného se správní orgán rozhodl vykonat místní sociální šetření dne 

28.2.2022. Na základě posouzení žádosti a splnění zákonných podmínek dle § 49 zákona o 

SPOD, shledal správní orgán žádost Centra psychologicko-sociálního poradenství 

Středočeského kraje, o změně pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, v souladu 

s ustanovením § 49 odst. 6 písm. b) zákona o SPOD, proto žádosti v plném rozsahu vyhověl a 

rozhodl tak, jak je v bodech I. – II. výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, IČ 71209948, se sídlem 

Fr. Diepolta 1787, 269 01 Rakovník, jako právnická osoba, pověřená k výkonu sociálně-právní 

ochrany, je nadále povinna plnit úkoly vyplývající z ustanovení § 49 odst. 10 zákona o SPOD. 

 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, 

prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, který rozhodnutí vydal. O odvolání 

rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

 

 

 

Bc. Andrea Jašková 

oprávněná úřední osoba 

 

 

 

 

 

 

Účastník řízení: 

Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, IČ 71209948, se sídlem 

Fr. Diepolta 1787, 269 01 Rakovník 
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