Oznámení změn k registraci

Oznámení změn
V souladu s ustanovením § 82 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“),
je poskytovatel sociálních služeb povinen do 15. dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, písemně
oznámit registrujícímu orgánu:
- změny v dokladech předkládaných podle § 79 odst. 5 zákona o sociálních
službách a doložit tyto změny příslušnými doklady (výjimka: finanční plán
se nedokládá).
Pokud se jedná o oznámení změn z důvodu přijetí nového zaměstnance, dle okruhu
pracovníků § 115 zákona o sociálních službách, doložte tyto údaje:
- jméno a příjmení zaměstnance,
- pracovní pozici,
- datum nástupu do pracovního poměru (a soc. službu, ve které působí, má-li
jich poskytovatel více)
- pracovní úvazek (pokud zaměstnanec pracuje ve více službách, úvazek
rozčlenit na každou službu zvlášť, v souladu se skutečností)
- výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíce
- úředně ověřený doklad nejvyššího dosaženého vzdělání, osvědčení
o akreditovaném kurzu aj. dle právní úpravy

Změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci (§ 81 odst. 2
zákona o sociálních službách) – v tomto případě je třeba s předstihem podat
žádost o změnu registrace, neboť poskytovat sociální službu v souladu
s těmito změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.
(jedná se o tyto změny: názvu poskytovatele, právní formy, IČ, adresy sídla,
statutárního orgánu, názvu služby, míst poskytování služby, okruhu osob,
pro které je služba určena - cílové skupiny a věkové struktury služby, kapacity
služby, dne započetí poskytování služby)
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ZRUŠENÍ REGISTRACE
V souladu s ustanovením § 82 odst. 3 a 4 zákona o sociálních službách registrující
orgán rozhodne o zrušení registrace, jestliže:
a) poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky uvedené v § 79
a 80,
b) poskytovateli sociálních služeb byl uložen správní trest za přestupek v případě
zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb,
c) poskytovatel sociálních služeb ani po uložení správního trestu za přestupek
podle § 107 odst. 2 písm. m) nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků
v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb zjištěných při inspekci
poskytování sociálních služeb, nebo
d) poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace; tato žádost musí
být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.
Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb
nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci
rozhodnutí o registraci.
Registrace je nepřevoditelná a pozbývá platnosti dnem zániku právnické osoby
nebo dnem úmrtí fyzické osoby.
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