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Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Diamant, 
podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s. 
Svatopluka Čecha 677 
551 01 Jaroměř 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „krajský úřad"), 
příslušný k rozhodování dle ustanovení § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 359/1999 
Sb."), rozhodl ve správním řízení ve věci žádosti organizace: Diamant, podporujeme náhradní 
rodiny srdcem, z. s., se sídlem Svatopluka Čecha 677, 551 01 Jaroměř, IČ 04298284, 
doručené dne 13 09.2022, o změnu místa výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle 
ustanovení 549 zákona Č. 359/1999 Sb., ve spojení se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, takto: 

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s., se sídlem Svatopluka Čecha 677, 
551 01 Jaroměř, IČ 04298284, se pověřuje dle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., 
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 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 
výchovu (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.). 
Místo výkonu: Alšova 466, 551 01 Jaroměř, a dále na území Královéhradeckého, 
Pardubického a Libereckého kraje. 

• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb.). 

Místo výkonu: Alšova 466, 551 01 Jaroměř, a dále na území Královéhradeckého, 
Pardubického a Libereckého kraje. 
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• Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny (§ 19a odst. 1 písm. c) zákona 
Č. 359/1999 Sb.), kterou jinak zajišt'uje krajský úřad (§ 11 odst. 2 zákona 
Č. 359/1999 Sb.), provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče. 

Místo výkonu: Alšova 466, 551 01 Jaroměř, a dále na území Královéhradeckého, 
Pardubického a Libereckého kraje. 

• Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování 
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým 
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům v 
souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 
odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.). 
Místo výkonu: Alšova 466, 551 01 Jaroměř, a dále na území Královéhradeckého, 
Pardubického a Libereckého kraje, 

• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba 
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb.), při 
výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba 
pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a 
poradenskou péči poskytnout. 
Místo výkonu: Alšova 466, 551 01 Jaroměř, a dále na území Královéhradeckého, 
Pardubického a Libereckého kraje. 

• Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich 
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. 
b), § 48 odst. 2 písm. g) zákona Č. 359/1999 Sb.). 
Místo výkonu: Alšova 466, 551 01 Jaroměř, a dále na území Královéhradeckého, 
Pardubického a Libereckého kraje. 

Odůvodnění: 

Pověřená osoba Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s., se sídlem Svatopluka 
Čecha 677, 551 01 Jaroměř, IČ 04298284, podala dne 13.09.2022 žádost o vydání rozhodnutí 
ve věci změny místa výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Žadatel doložil k žádosti o vydání 
rozhodnutí o změnu místa výkonu sociálně-právní ochrany dětí soupis materiálních a 
technických podmínek a novou nájemní smlouvu. 

Správní orgán provedl dne 19.09.2022 místní šetření k posouzení materiálních a technických 
podmínek v novém místě výkonu sociálně-právní ochrany, na adrese: Alšova 466, 
551 01 Jaroměř. Šetřením bylo zjištěno, že materiální a technické podmínky k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí jsou spiněny. 

Vzhledem k tomu, že ve věci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí bylo žadateli již 
vydáno několik rozhodnutí, správní orgán rozhodl tato předcházející rozhodnutí zrušit a 
nahradit je novým rozhodnutím. 

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním učiněným 
u správního orgánu Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, Pivovarské 
náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3, který rozhodnutí vydal. 
O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

,,áNovéh,. 
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Mgr. Václav Mackerle 
vedoucí oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí 
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