Nová povinnost dětských domovů, hospiců a poskytovatelů sociálních služeb
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Právní úprava
Dle ustanovení § 85 odst. 1 věty druhé zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o sociálních službách“),
do registru poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni se na žádost zapsat také
poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52,
speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov. Místní
příslušnost krajského úřadu se řídí podle § 78 odst. 2, není-li dále stanoveno jinak,
tj. podle sídla právnické osoby nebo místa trvalého pobytu fyzické osoby.
Podle přechodného ustanovení uvedeného v čl. IV. odst. 5 zákona č. 366/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony: „Poskytovatelé pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle § 52, speciálních lůžkových
zdravotnických zařízeních hospicového typu a v dětských domovech, kteří poskytují
pomoc podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, a tuto pomoc poskytují i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni podat
žádost o zapsání do registru poskytovatelů podle § 85 ve lhůtě nejpozději do 31. března
2012“.
Kdo má povinnost podat žádost o zápis do registru
Podat žádost o zapsání do registru poskytovatelů sociálních služeb mají všechny
výše uvedené subjekty (dětské domovy, hospice, poskytovatelé služby dle § 52 zákona
o sociálních službách), a to bez ohledu na skutečnost, zda aktuálně poskytují pomoc
osobě závislé na pomoci jiné osoby ve smyslu zákona o sociálních službách, tj. osobě,
která je příjemcem příspěvku na péči.
Formulář žádosti
Pro předmětnou žádost byl vytvořen tiskopis „Žádost o zápis do registru
poskytovatelů sociálních služeb“, který pro informaci a případné využití přikládáme
v příloze a bude k dispozici na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby-registr.
Registrující orgán
Žádost o zápis do registru je třeba adresovat registrujícímu orgánu, tj. Krajskému
úřadu Olomouckého kraje, Odboru sociálních věcí (oddělení sociální pomoci),
Jeremenkova 40 A, 779 11 Olomouc.
Další informace
Pro další informace je možné se obracet na pracovnice:
 Bc. Lenku Ulehlovou, tel.: 585 508 565, e-mail: l.ulehlova@kr-olomoucky.cz;
 Mgr. Olgu Nepšinskou, tel.: 585 508 451, e-mail: o.nepsinska@kr-olomoucky.cz.
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