
Registrované služby:  

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Poskytována od: 1.5.2022 

Identifikátor: 9883774 

Okruh osob: Cílová skupina:  
- osoby s kombinovaným postižením 
- osoby s mentálním postižením 
Věková struktura cílové skupiny:  
děti od 3 do 15 let 
 

Místo poskytování: Domov pro osoby se zdravotním postižením Centra služeb pro rodinu a 
dítě a dětský domov Charlotty Masarykové 
Kpt. Stránského 996/2, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98 

Forma poskytování: pobytové 
Kapacita: 
- počet lůžek: do 31.12.2022 – 2 lůžka, od 1.1.2023 – 4 lůžka 

 

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 19.10.2022 
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 
1917310/2022 podané dne 18.10.2022 žadatelem 
 

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové, IČ: 00874957 
U Včely 176, Zbraslav, 156 00 Praha 516 

ředitel: Ing. Radka Soukupová 
 
 

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

V Praze dne 19.10.2022 

Č.j.:  

Vyřizuje:  

MHMP 1917371/2022 

Dagmar Balounová 

Sp.z.:  S-MHMP 1917310/2022 

Tel.: 236 004 194 

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský 
domov Charlotty Masarykové 
U Včely 176 
Zbraslav 
156 00 Praha 516 
Datová schránka: sfe7ead 

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 



Druh služby: odlehčovací služby 

Poskytována od: 1.9.2022 

Identifikátor: 8210038 

Okruh osob: Cílová skupina:  
- osoby s kombinovaným postižením 
- osoby s mentálním postižením 
Věková struktura cílové skupiny:  
od 3 do 12 let 
 

Místo poskytování: Odlehčovací  služba Centra služeb pro rodinu a dětský domov Ch. 
Masarykové 
U Včely 176, Zbraslav, 156 00 Praha 516 

Forma poskytování: ambulantní 
Kapacita: 
- počet klientů: 2 

 

 
Odůvodnění: Dne 18. 10. 2022 poskytovatel požádal o změnu registrace, neboť s účinností od        
1. 1. 2023 bude u sociální služby "domovy pro osoby se zdravotním postižením" s identifikátorem 
9883774 navýšena kapacita ze 2 lůžek na 4 lůžka. Poskytovatel ke své žádosti doložil text provozního 
řádu a doručenku o jeho zaslání na Hygienickou stanici hl.m. Prahy se sídlem v Praze, po obdržení 
rozhodnutí o schválení provozního řádu bude neprodleně doručen registrujícímu orgánu. Byl doložen 
popis realizace aktuální k datu 1. 1. 2023. 
Registrace další sociální služby zůstává beze zněny. 
Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno. 
 
 
K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 

Ing. Alice Mezková, MPA 

pověřená řízením odboru SOV MHMP 

 

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.  

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 
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