HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor sociálních věcí

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

V Praze dne 3. 11. 2022
Vyřizuje: Bc. Klára Třesohlavá
Tel.: 236004159
Č.j.: MHMP 2044553/2022
Sp.z.: S - MHMP 1867120/2022

ROZHODNUTÍ
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 3. 11. 2022
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 1867120/2022 podané dne 13. 10. 2022 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:
Registrované služby:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4186421
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 31
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 33
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)

Sídlo: M ariánské 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
Elektronický podpis - 7.11.2022
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Místo poskytování:

Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:

- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
SOS Kompas Hranice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Purgešova 1399, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
SOS Kompas Konice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Vrchlického 386, 798 52 Konice
SOS Kompas Prostějov, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Plumlovská 655/68, Prostějov, 796 01 Prostějov 1
SOS Kompas Přerov, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Žerotínovo nám. 163/12, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
SOS Kompas Zábřeh, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Masarykovo náměstí 23/22, 789 01 Zábřeh
1.3.2013
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4053592
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 14
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 19
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)
SOS Kompas JmK - Hrušovany
U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna
SOS Kompas JmK - Kuřim, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
nám. 1. května 63/20, 664 34 Kuřim
SOS Kompas JmK - Oslavany, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
náměstí 13. prosince 1182/17, 664 12 Oslavany
1.1.2014
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Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

Místo poskytování:
Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4606125
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 5
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 10
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)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
SOS Kompas Karlovy Vary, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
Svatošská 275/21d, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 7
1.1.2014
domy na půl cesty
3371077
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 10
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
SOS Kotva, Dům na půl cesty
Vychodilova 2554/14, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
SOS Kotva, Dům na půl cesty
Luční 3048/1a, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
1.1.2014

Sídlo: M ariánské 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

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:
Poskytována od:

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
3451962
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 4
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 6
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)
SOS Kompas Praha, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Husinecká 567/3, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
SOS Kompas Praha, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (od
15.1.2023)
Mostní 70, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
1.6.2015
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
8281874
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 20
Cílová skupina:
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Věková struktura cílové skupiny:
- mladší děti (7 –10 let)
- starší děti (11 – 15 let)
SOS KAJUTA, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Sokolská 207, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
20.10.2021
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Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:

sociální rehabilitace
9652684
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 16
ambulantní
Kapacita:
- počet klientů: 2
terénní
Kapacita:
- počet klientů: 6
Cílová skupina:
- rodiny s dítětem/dětmi (Rodiny s dětmi ohrožené nedostatečnými
rodičovskými kompetencemi rodičů a sociálním vyloučením.)
Věková struktura cílové skupiny:
Rodiny s dětmi. Děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního
věku (1 - 7 let), mladší děti (7 - 10 let), starší děti (11 - 15 let), dorost
(16 - 18 let), mladší dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let).
SOS Kormidlo - byt č. 1
nám. Republiky 574/6, Město, 736 01 Havířov 1
SOS Kormidlo - byt č. 2
Lípová 601/10, Město, 736 01 Havířov 1
SOS Kormidlo - byt č. 3
Dlouhá třída 827/14, Město, 736 01 Havířov 1
SOS Kormidlo - byt č. 4
Jana Švermy 36/12, Město, 736 01 Havířov 1
SOS Kormidlo, Centrum sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi
Národní třída 746/64, Město, 736 01 Havířov 1
1.3.2022
domy na půl cesty
8514138
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 8
Cílová skupina:
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Věková struktura cílové skupiny:
věková hranice od 18 let.
SOS Kotva Havířov - byt č. 1 (od 1.12.2022)
Kapitána Vajdy 669/2, Město, 736 01 Havířov 1
SOS Kotva Havířov - byt č. 2 (od 1.12.2022)
Ostrovského 935/8, Město, 736 01 Havířov 1
SOS Kotva Havířov - kancelář (od 1.12.2022)
Pavlovova 588/12, Město, 736 01 Havířov 1
1.12.2022
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Odůvodnění: Dne 13. 10. 2022 obdržel správní orgán Magistrát hlavního města Prahy písemnou
žádost zaevidovanou pod č. j. MHMP 1867120/2022, doplněné dne 21. 10. 2022 pod č. j.
MHMP 1929278/2022 a dne 1. 11. 2022 pod č. j. MHMP 2024890/2022, v nichž poskytovatel požádal
od 15. 1. 2023 o doplnění nového místa poskytování služby „sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi“ s identifikátorem 3451962 na adrese Mostní 70, 280 02 Kolín IV. K žádosti o rozšíření místa
poskytování poskytovatel doložil nový popis realizace, personální schéma služby společně
s dokumenty pracovníků v přímé péči prokazující jejich odbornou způsobilost a bezúhonnost,
organizační schéma služby a ověřený výpis z katastru nemovitostí ke dni 1. 11. 2022 prokazující
vlastnické právo poskytovatele k prostorám.
Dne 1. 11. 2022 obdržel správní orgán Magistrát hlavního města Prahy doplnění žádosti zaevidované
pod č. j. MHMP 2024856/2022 o registraci sociální služby „domy na půl cesty“ od 1. 12. 2022.
K žádosti poskytovatel doložil úplný výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze oddíl L, vložka 783 platný ke dni 1. 11. 2022, pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti
podnikatele a právnických osob ze dne 20. 11. 2018, čestné prohlášení statutárního zástupce, že na
majetek právnické osoby nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení
anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka. Vlastnické nebo jiné právo
k objektům nebo prostorám dle ustanovení § 79 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních službách, v nichž
bude sociální služba poskytována, bylo k místu poskytování prokázáno třemi smlouvami o nájmu ze
dne 30. 6. 2022. Správní orgán náhledem do katastru nemovitostí ověřil vlastníka nemovitostí. Zároveň
byl doložen doklad od finančního úřadu potvrzující, že poskytovatel nemá daňové nedoplatky, doklad
od Pražské správy sociálního zabezpečení potvrzující, že nemá nedoplatek na pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému a doklady od
všech zdravotních pojišťoven, prokazující, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění. Dále bylo správnímu orgánu doručeno personální schéma služeb společně
s dokumenty pracovníků v přímé péči prokazující jejich odbornou způsobilost a bezúhonnost, finanční
plán na rok 2022 k zajištění služeb a popis realizace poskytování sociálních služeb. U obou služeb bylo
ověřeno dodržení materiálně technických podmínek provedením místního šetření. Vzhledem k tomu,
že poskytovatel doložil v rámci správního řízení všechny potřebné údaje a doklady, splňuje podmínky
pro registraci sociálních služeb podle ustanovení § 37 zákona o sociálních službách a služba „domy na
půl cesty“ s identifikátorem 8514138 je od 1. 12. 2022 registrována. Dle ustanovení § 36 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v případě, že správní orgán žadateli v plném rozsahu vyhoví,
nemusí mu být dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.
Vzhledem k těmto skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno. Registrace ostatních služeb
zůstává beze změny.
K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci 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
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.

Ing. Alice Mezková, MPA
pověřená řízením odboru SOV MHMP
podepsáno elektronicky

Upozornění:
Ve smyslu ustanovení § 82 odst. 5 zákona o sociálních službách rozhodnutí o registraci pozbývá
platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6
měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s ustanovením § 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 ustanovení § 79 odst. 5 zákona
o sociálních službách, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle ustanovení
§ 81 odst. 2 zákona o sociálních službách, a s výjimkou údaje podle ustanovení § 79 odst. 5 písm. d)
bodu 8 zákona o sociálních službách. 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 ustanovení § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách
dopustí přestupku tím, že neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle ustanovení § 82 odst. 1
citovaného zákona. Za přestupek se v souladu s ustanovením § 107 odst. 5 písm. a) zákona
o sociálních službách, uloží pokuta do 10 000 Kč. Podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních
službách, o změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle ustanovení § 81 odst. 2
zákona o sociálních službách, 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 ustanovení § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách
dopustí přestupku tím, že neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci
podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona o sociálních službách. Za přestupek se, v souladu s ustanovením
§ 107 odst. 5 písm. b) zákona o sociálních službách, uloží pokuta do 20 000 Kč.
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