
 
                      KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 

Registrované služby:  

Druh služby: odlehčovací služby 

Identifikátor: 1905494 

Okruh osob: Cílová skupina:  
- osoby s chronickým onemocněním (Vyjma osob trvale upoutaných na 
lůžko a osob se smyslovým postižením.) 
- osoby se zdravotním postižením (Vyjma osob trvale upoutaných na 
lůžko a osob se smyslovým postižením.) 
- senioři (Vyjma osob trvale upoutaných na lůžko a osob se smyslovým 
postižením.) 
 

Forma poskytování: pobytové 
Kapacita: 
- počet lůžek: 22 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle 
§ 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl 
dne 27.2.2019 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. KUKHK-8167/SV/2019/Aj/SOCRE/16 podané dne 26.2.2019 
žadatelem 
 

Domov Arreta o.p.s., IČ: 26012294 
Příčná 413/15, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11 

ředitel: Bc. Michaela Kopta Šedivá 
 

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

 
VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-8167/SV/2019/Aj/SOCRE/16-2   
VYŘIZUJE: Ing. Jana Aimová  
ODBOR | ODDĚLENÍ: sociálních věcí/sociální práce, prevence  
a registrace sociálních služeb 
LINKA | MOBIL: 495 817 348 
E-MAIL: jaimova@kr-kralovehradecky.cz 
  
DATUM: 27.2.2019 
 
Počet listů: 3 

Počet příloh: 0 / listů: 0 

Počet svazků: 0 

Sp. znak, sk. režim 553.1, V 10 

ROZHODNUTÍ 

Domov Arreta o.p.s. 
Příčná 413/15 
Třebeš 
500 11 Hradec Králové 11 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
odbor sociálních věcí 

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3 

 

Poskytována od: 1.1.2007 

Věková struktura cílové skupiny:  
- mladí dospělí (19 – 26 let) 
- dospělí (27 – 64 let) 
- mladší senioři (65 – 80 let) 
- starší senioři (nad 80 let) 

Místo poskytování: Domov Arreta o.p.s. 
Jungmannova 1437/31, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 

 
Odůvodnění: Dne 26.2.2019 oznámil poskytovatel sociálních služeb SENIOR CENTRUM Hradec 
Králové o.p.s. změnu názvu od 1.3.2019 na Domov Arreta o.p.s. K oznámení byla doložena 
Zakládací listina ze dne 12.2.2019, Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18.2.2019 
a aktualizovaný popis realizace. 
Na základě oznámení a předložených dokladů registrující orgán rozhodl o změně registrace. 
 

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 Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, 
Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3, který rozhodnutí vydal. 
O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.  

 

 

Ing. Jana Aimová 

referent odd. sociální práce, prevence a registrace 
sociálních služeb 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
odbor sociálních věcí 

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3 

 

 
 
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 lze v souladu s ust. § 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  § 107 odst. 5 písm. b) zákona o  sociálních službách, uložit pokutu do 20 000 Kč.  
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