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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“), rozhodl ve smyslu § 49 odst. 6 písm. a) zákona o SPOD, 

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

žádosti Terapeutického centra Modré dveře, z.ú., se sídlem Náměstí Smiřických 39, 281 63 

Kostelec nad Černými lesy, o změnu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany rozhodl 

takto: 

I. 

Terapeutickému centru Modré dveře, z.ú. , 

IČ 22768602, se sídlem Náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 

 

se odnímá 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v tomto rozsahu: 

 

 pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) zákona o SPOD [dle § 48 odst. 2 písm. a)]. 
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II. 

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., 

IČ 22768602, se sídlem Náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 

jako právnická osoba pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí  

je oprávněno k činnostem v tomto rozsahu: 

 

 pomoc 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)], 

 poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání 

dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené ve smyslu §11 odst. 1 písm. b) zákona o 

SPOD [dle §48 odst. 2 písm. a)], 

 

uvedené činnosti je oprávněno vykonávat: 

 na adrese K Horkám 23/16, 102 00 Praha 10, 

 v předem sjednaných prostorách vhodných pro setkání a konzultace na území 

Středočeského kraje. 

 

III. 

Tímto se m ě n í rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 114429/2019/KUSK ze 

dne 27. 8. 2019. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

Krajskému úřadu Středočeského kraje byla dne 23. 2. 2021 doručena žádost Terapeutického 

centra Modré dveře, z.ú., se sídlem Náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými 

lesy, č. j. 026445/2021/KUSK, o změnu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, v tomto 

rozsahu: 

 

 pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) zákona o SPOD [dle § 48 odst. 2 písm. a)]. 

 

Na základě posouzení žádosti a splnění zákonných podmínek dle § 49 zákona o SPOD, 

shledal správní orgán žádost Terapeutického centra Modré dveře, z.ú. o změně pověření k 

výkonu sociálně-právní ochrany, v souladu s ustanovením § 49 odst. 6 písm. a) zákona o 

SPOD, proto žádosti v plném rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je v bodech I. – II. výroku 

tohoto rozhodnutí uvedeno. 
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Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., 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. 

 

 

 

Mgr. Libor Možíš, v.r. 

vedoucí oddělení SPOD 

 

 

Za správnost vyhotovení 

Mgr. Michaela Skalická 

oprávněná úřední osoba 

 

 

Účastník řízení: 

Terapeutického centra Modré dveře, z.ú., Náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad 

Černými lesy 
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