
Registrované služby:  

Druh služby: sociálně  aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Identifikátor: 4186421 

Okruh osob: Cílová skupina:  
- rodiny s dítětem/dětmi (Do 26 let věku dítěte v případě, že se jedná o 
nezaopatřené dítě, dle zákona o státní sociální podpoře, ohrožené 
společensky nežádoucími jevy.) 
Věková struktura cílové skupiny:  
- děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
- děti předškolního věku (1 - 6 let) 
- mladší děti (7 –10 let) 
- starší děti (11 – 15 let) 
 

Forma poskytování: ambulantní 
Kapacita: 
- počet klientů: 34 
terénní 
Kapacita: 
- počet klientů: 51 

 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle § 78 odst. 2 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 25. 3. 2020 
v souladu s § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb 
č.j. MHMP 401910/2020 podané dne 5. 3. 2020 žadatelem 
 

SOS dětské vesničky, z.s., IČ: 00407933 
Strakonická 98, Praha-Zbraslav, Lahovice, 159 00 Praha 59 

představenstvo: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. 
 
 

(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto: 
 

V Praze dne 25. 3. 2020 

Č.j.:  

Vyřizuje:  

MHMP  422922/2020 

Mgr. Valerie Vocílková, DiS. 

Sp.z.:  S-MHMP 401910/2020 

Tel.: 236004159 

SOS dětské vesničky, z.s. 
Strakonická 98 
Praha-Zbraslav 
Lahovice 
159 00 Praha 59 
DS: 94nw23n 

ROZHODNUTÍ 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor sociálních věcí 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1  
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157  
e-mail: posta@praha.eu, ID DS:  48ia97h 



Poskytována od: 1.3.2013 

- dorost (16 – 18 let) 
- mladí dospělí (19 – 26 let) 
- dospělí (27 – 64 let) 
- mladší senioři (65 – 80 let) 

Místo poskytování: SOS Kompas Prostějov 2 
Plumlovská 655/68, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
SOS Kompas, Středisko sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
Žerotínovo nám. 163/12, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
SOS Kompas, Středisko sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
Plumlovská 655/68, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
SOS Kompas, Středisko sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
Masarykovo náměstí 23/22, 789 01 Zábřeh 

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Poskytována od: 1.1.2014 

Identifikátor: 4053592 

Okruh osob: Cílová skupina:  
- rodiny s dítětem/dětmi 
Věková struktura cílové skupiny:  
- děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
- děti předškolního věku (1 - 6 let) 
- mladší děti (7 –10 let) 
- starší děti (11 – 15 let) 
- dorost (16 – 18 let) 
- mladí dospělí (19 – 26 let) 
- dospělí (27 – 64 let) 
- mladší senioři (65 – 80 let) 

Místo poskytování: SOS Kompas, Středisko sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
Borůvková 551/11, Medlánky, 621 00 Brno 21 
SOS Kompas, Středisko sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
(od 25.3.2020) 
náměstí 13. prosince 1182/17, 664 12 Oslavany 

Forma poskytování: ambulantní 
Kapacita: 
- počet klientů: 6 
terénní 
Kapacita: 
- počet klientů: 9 

 

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Identifikátor: 4606125 

Okruh osob: Cílová skupina:  
- rodiny s dítětem/dětmi (Do 26 let věku dítěte v případě, že se jedná o 
nezaopatřené dítě, dle zákona o státní sociální podpoře, ohrožené  

Forma poskytování: ambulantní 
Kapacita: 
- počet klientů: 3 
terénní 
Kapacita: 
- počet klientů: 6 

 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1  
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157  
e-mail: posta@praha.eu, ID DS:  48ia97h 



Poskytována od: 1.1.2014 

společensky nežádoucími jevy. Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální 
situaci v regionech Karlovarska, Nejdecka, Toužimska, Žluticka a 
Valečska.) 
Věková struktura cílové skupiny:  
- děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
- děti předškolního věku (1 - 6 let) 
- mladší děti (7 –10 let) 
- starší děti (11 – 15 let) 
- dorost (16 – 18 let) 
- mladí dospělí (19 – 26 let) 
- dospělí (27 – 64 let) 
- mladší senioři (65 – 80 let) 

Místo poskytování: SOS Kompas Žluticko a Valečsko, Středisko sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi 
Poděbradova 356, 364 52 Žlutice 
SOS Kompas, Středisko sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
Svatošská 279/21, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 7 

Druh služby: domy na půl cesty 

Poskytována od: 1.1.2014 

Identifikátor: 3371077 

Okruh osob: Cílová skupina:  
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 
Věková struktura cílové skupiny:  
od 18 do 26 let 
 

Místo poskytování: SOS Kotva, Dům na půl cesty 
Borůvková 505/7, Medlánky, 621 00 Brno 21 
SOS Kotva, Dům na půl cesty 
Vychodilova 2554/14, Žabovřesky, 616 00 Brno 16 

Forma poskytování: pobytové 
Kapacita: 
- počet lůžek: 10  

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Identifikátor: 3451962 

Okruh osob: Cílová skupina:  
- rodiny s dítětem/dětmi 
Věková struktura cílové skupiny:  
- děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
- děti předškolního věku (1 - 6 let) 
- mladší děti (7 –10 let) 
- starší děti (11 – 15 let) 
- dorost (16 – 18 let) 
 

Forma poskytování: ambulantní 
Kapacita: 
- počet klientů: 8 
terénní 
Kapacita: 
- počet klientů: 8 

 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1  
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157  
e-mail: posta@praha.eu, ID DS:  48ia97h 



Poskytována od: 1.6.2015 

- mladí dospělí (19 – 26 let) 
- dospělí (27 – 64 let) 
- mladší senioři (65 – 80 let) 

Místo poskytování: SOS Kompas, Středisko sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
Domažlická 1053/15, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3 

 
Odůvodnění: Na základě žádosti podané dne 5. 3. 2020  pod č.j. MHMP 401910/2020 u správního 
orgánu Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "MHMP") doplněné dne 26. 3. 2020 bylo rozšířeno 
místo poskytování u sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s identifikátorem: 
4053592 o nové místo poskytování na adrese: náměstí 13. prosince 1182/17, 664 12 Oslavany. Žádost 
o změnu byla doložena „Smlouvou o nájmu nebytových prostor“ ze dne 27. 2. 2017 a  "Smlouvou 
o nájmu nebytových prostor č. 132043" ze dne 1. 11. 2018. Vlastník nemovitosti byl ověřen náhledem 
do katastru nemovitostí. 
Zároveň byla navýšena terénní forma kapacity služby, nově na počet klientů 9 (jedná se o maximální 
kapacitu služby). 
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v případě, že správní orgán žadateli 
v plném rozsahu vyhoví, nemusí být žadateli dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání 
rozhodnutí. 
  
K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 

PhDr. Tomáš Klinecký 
ředitel odboru sociálních věcí 
elektronicky podepsáno 

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 
Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1-Staré Město, 
110 00 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1, který rozhodnutí 
vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.  

 

 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1  
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157  
e-mail: posta@praha.eu, ID DS:  48ia97h 



 

 
 
Upozornění:  
Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách, 
písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci 
a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí 
rozhodnutí o  registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. 
Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými 
doklady. 
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách dopustí 
přestupku tím, že neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1 citovaného zákona. Za 
přestupek se v souladu s ust. § 107 odst. 5 písm. a) zákona o sociálních službách, uloží pokuta do 
10 000 Kč. Podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, o změnách údajů, které jsou náležitostí 
rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to 
na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, 
kterých se změny týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito 
změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.  
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách dopustí 
přestupku tím, že neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci podle 
§ 81 odst. 2 zákona o sociálních službách. Za přestupek se, v souladu s  § 107 odst. 5 písm. b) zákona 
o  sociálních službách, uloží pokuta do 20 000 Kč. 
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