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Pečovatelská služba města Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav 
Martinovská 940/26 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Brandýs nad Labem 
250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1 

V Praze dne 23.12.2019 
Vyřizuje: Alena Kultová 

Tel.: 257 280 889 
Č.J.:   135191/2019/KUSK/SOC/KUL/109/R 

 
 
 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle 
§ 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), rozhodl dne 23.12.2019 podle § 81 odst. 1 zákona o sociálních 
službách v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě žádosti o registraci sociálních služeb č.j. 135191/02019/KUSK podané dne 11.10.2019 
žadatelem 

 
Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ: 08592241 

Martinovská 940/26, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs 
n.Labem-St.Bol.1 

ředitel: Bc. Hana Jarská, DiS. 
 
 

(dále jen poskytovatel), o registraci níže uvedených sociálních služeb: 
 
Druh služby: pečovatelská služba 

Identifikátor: 7302248 

Forma poskytování: ambulantní 
Kapacita: 
- počet klientů: 2 
terénní 
Kapacita: 
- počet klientů: 13 

Okruh osob: Cílová skupina: 
- osoby se zdravotním postižením 
- rodiny s dítětem/dětmi 
- senioři 
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Věková struktura cílové skupiny: 
- od 1 roku věku 

Místo poskytování: Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (od 
1.1.2020) 
Martinovská 940/26, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad 
Labem, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1 

Poskytována od: 1.1.2020 
 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil všechny potřebné údaje a doklady, 
splňuje podmínky pro registraci sociálních služeb podle § 79 zákona o sociálních službách. 

 
 
 

K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
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 Středočeského kraje, odbor sociálních věcí, Zborovská 81/11, 
Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

 
 
 
 
 
 
 

Alena Kultová 

odborný referent sociálních služeb 
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Upozornění: Poskytovatel je dle § 80 zákona o sociálních službách povinen před započetím jejich 
poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při 
poskytování sociálních služeb; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou 
poskytuje sociální služby podle tohoto zákona. 
Poskytovatel je povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou 
kopii registrujícímu orgánu. 
 
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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