
Registrované služby: 

Druh služby: azylové domy
Identifikátor: 7703067

Okruh osob: Cílová skupina: 
- osoby bez přístřeší
- rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura cílové skupiny: 
- bez omezení věku

Místo poskytování: Azylový dům
Fibichova 852, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
Azylový dům
Jana Nerudy 494/14, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Azylový dům
Slavíčkova 1685, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
Azylový dům

Forma poskytování: pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 79

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „správní orgán“ nebo 
„registrující orgán“), příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sociálních 
službách"), rozhodl dne 17.3.2020 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách 
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"), ve věci žádosti o změnu registrace sociálních služeb  č.j. KK/887/SZ/20-1 
podané dne 12.3.2020 žadatelem

Pomoc v nouzi, o.p.s., IČ: 27991997
Fibichova 852, Sokolov, 356 01 Sokolov 1

ředitel: Mgr. Robert Pisár

(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje o sociálních službách poskytovatele 
s účinností od právní moci rozhodnutí takto: 

V Karlových Varech dne 17.3.2020

Č.J.: 

Vyřizuje: 

KK/887/SZ/20-3

Ing. Petra Nováková
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Fibichova 852
Sokolov
356 01 Sokolov 1

ROZHODNUTÍ

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika
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Poskytována od: 1.1.2008

Dvořákova 853, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
Azylový dům
Nebanice 31, 350 02 Cheb 2
Azylový dům
Na Příkopech 22/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Azylový dům
Valdštejnova 1317/45, Cheb, 350 02 Cheb 2

Druh služby: nízkoprahová denní centra

Poskytována od: 1.1.2009

Identifikátor: 4711739

Okruh osob: Cílová skupina: 
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny: 
- dorost (od 18 let) - mladí dospělí (19 - 26 let) - dospělí (27 - 64 
let) - mladší senioři (65 - 80 let) - starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
Nádražní 2140, Sokolov, 356 01 Sokolov 1

Forma poskytování: ambulantní
Kapacita (maximální okamžitá):
- počet klientů: 16

Druh služby: intervenční centra

Poskytována od: 1.1.2009

Identifikátor: 2575539

Okruh osob: Cílová skupina: 
- oběti domácího násilí
Věková struktura cílové skupiny: 
- bez omezení věku

Místo poskytování: Intervenční centrum
Josefa Kajetána Tyla 461, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
Intervenční centrum
náměstí Dr. M. Horákové 1359/7, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy 
Vary 1
Intervenční centrum
Palackého 1562/8, Cheb, 350 02 Cheb 2

Forma poskytování: ambulantní
Kapacita (maximální okamžitá):
- počet klientů: 4
terénní
Kapacita (maximální okamžitá):
- počet klientů: 4
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Druh služby: pečovatelská služba

Poskytována od: 1.6.2010

Identifikátor: 4642969

Okruh osob: Cílová skupina: 
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- rodiny s dítětem/dětmi
- senioři
Věková struktura cílové skupiny: 
- bez omezení věku

Místo poskytování: Pečovatelská služba Pomoc v nouzi, o.p.s.
Zámečnická 501/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Forma poskytování: terénní
Kapacita (maximální okamžitá):
- počet klientů: 11

Druh služby: odborné sociální poradenství

Poskytována od: 10.10.2011

Identifikátor: 8396604

Okruh osob: Cílová skupina: 
- osoby v krizi
Věková struktura cílové skupiny: 
- dorost (od 18ti let) - mladí dospělí (19 - 26 let) - dospělí (27 - 64) 
- mladší senioři (65 - 80 let) - starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: Odborné sociální poradenství
Jednoty 654, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
Odborné sociální poradenství
Jiráskova 763, Sokolov, 356 01 Sokolov 1

Forma poskytování: ambulantní
Kapacita (maximální okamžitá):
- počet klientů: 3
terénní
Kapacita (maximální okamžitá):
- počet klientů: 2

Druh služby: noclehárny
Identifikátor: 4534646

Okruh osob: Cílová skupina: 
- osoby bez přístřeší
Věková struktura cílové skupiny: 
- dorost (od 18ti let) - mladí dospělí (19 - 26) - dospělí (27 - 64 let) 
- mladší senioři (65 - 80 let) - starší senioři (nad 80 let)

Forma poskytování: ambulantní
Kapacita:
- počet lůžek: 26
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Poskytována od: 1.12.2016

Místo poskytování: Noclehárna
Nádražní 2140, Sokolov, 356 01 Sokolov 1

Odůvodnění: Dne 12.3.2020 podal poskytovatel žádost o změnu registrace sociálních služeb  
z důvodu změny údajů o sociální službě pečovatelská služba, identifikátor 4642969.

Na základě údajů uvedených v podané žádosti a s ní doložených podkladů bylo zjištěno, že jsou 
splněny podmínky pro změnu údajů obsažených v rozhodnutí o registraci, a správní orgán 
rozhodl o navýšení kapacity sociální služby pečovatelská služba následovně:
- nově se stanoví maximální okamžitá kapacita 11 klientů (zvýšení ze stávající maximální 
okamžité kapacity 9 klientů).

Vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil všechny potřebné údaje a doklady, správní orgán 
vyhověl žádosti o změnu registrace.

Ostatní údaje o sociální službě pečovatelská služba a údaje o dalších registrovaných sociálních 
službách poskytovatele se nemění.

Ing. Petra Nováková
úředník odboru sociálních věcí

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle ustanovení § 81 odst. 1 
správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u správního orgánu, který 
napadené rozhodnutí vydal, tj. u Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí, 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo 
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do 
datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má 
s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do 
datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Odvolání se podává 
v jednom vyhotovení.
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Upozornění: 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 § 79 odst. 
5 téhož zákona, 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 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 § 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 lze, v souladu s ustanovením § 107 odst. 5 písm. a) zákona 
o sociálních službách, uložit pokutu 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 lze, v souladu 
s ustanovením § 107 odst. 5 písm. b) zákona o  sociálních službách, uložit pokutu do 20 000 
Kč.
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