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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále též „registrující orgán“), věcně 
a místně příslušný podle ustanovení § 78 odstavec 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), rozhodl podle ustanovení § 81 odstavec 1 
zákona o sociálních službách a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě žádosti o registraci sociální služby čj. MSK 807/2021 podané dne 4. 1. 2021 žadatelem 

Název:     Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. 
IČ:     09693424 
Adresa:     č.p. 28, 739 04  Raškovice 
Statutární orgán:   Lenka Janečková, ředitel 
                                                        (dále jen „účastník řízení“) 
 
o registraci níže uvedené sociální služby: 

Druh služby:   osobní asistence 
Poskytována od:   1. 5. 2021 
Identifikátor:   6445984 
Okruh osob: Cílová skupina:        osoby s chronickým duševním onemocněním 
  osoby s chronickým onemocněním 
  osoby s jiným zdravotním postižením 
  senioři 
                                               Věková struktura cílové skupiny: 
  dospělí (27 – 64 let) 
                                                mladší senioři (65 – 80 let) 
  starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:                                   počet klientů: 18 
Místo poskytování:    Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. 
      Raškovice 28, 739 04 Raškovice 
Forma poskytování:    terénní 
 
 
 

Čj.: MSK    807/2021 
Sp. zn.: SOC/562/2021/Zon 
 553.7 S10   N 
Vyřizuje: Ing. Martina Zonková 
Telefon: 595 622 751 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2021-02-10 
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Odůvodnění 
Dne 4. 1. 2021, pod čj. MSK 807/2021, účastník řízení, nová právnická osoba Adámkova vila, Osobní 
asistence, z.ú., podal žádost o registraci sociální služby „osobní asistence“ s datem poskytování od 1. 2. 2021. 
Dne 20. 1. 2021, pod čj. MSK 10308/2021, bylo doloženo potvrzení Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví o bezdlužnosti. Téhož dne pod čj. MSK 10309/2021 byla žádost 
doplněna o upřesnění data vzniku poskytování, a to od 1. 5. z důvodu ukončení poskytování této služby 
právnickou osobou DELPHINUS DELPHIS, s.r.o. k 30. 4. 2021. Následně dne 1. 2. 2021, 
pod čj. MSK 17032/2021 byla účastníkem řízení upřesněna okamžitá kapacita a věková struktura cílové 
skupiny, dále byl doložen upravený popis realizace.  
 
Podmínky pro poskytování sociálních služeb upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Náležitosti žádosti jsou stanoveny v ustanovení § 79 odstavec 5 zákona o sociálních 
službách. 

Registrující orgán při svém rozhodování vycházel z následujících doložených dokladů: formuláře Žádost 
o registraci sociálních služeb, formuláře Údaje o registrované sociální službě, výpisu z rejstříku ústavů, 
vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl U, vložka 358, ze dne 15. 12. 2020, popisu realizace poskytování 
sociální služby, organizační struktury, finanční rozvahy, dokladů o bezúhonnosti a dokladů o splnění odborné 
způsobilosti pracovníků v přímé péči. Dále byla doložena podnájemní smlouva uzavřena mezi nájemcem 
DELPHINUS DELPHIS s.r.o. a podnájemcem Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. k objektu na adrese 
Raškovice č.p. 28 spolu se souhlasem vlastníka nemovitosti k dalšímu pronájmu prostor.   

Dalšími podklady pro vydání rozhodnutí byly: doklady Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 
2. 12. 2020, Okresní správy sociálního zabezpečení Frýdek-Místek ze dne 16. 12. 2020, Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ze dne 3. 12. 2020, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR ze dne 2. 12. 2020, 
Zaměstnanecké pojišťovny Škoda ze dne 17. 12. 2020, Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví ze dne 28. 12 2020, České průmyslové zdravotní pojišťovny ze dne 3. 12. 2020, 
Revírní bratrské pokladny ze dne 16. 12. 2020, Vojenské zdravotní pojišťovny ze dne 7. 12. 2020, prokazující, 
že poskytovatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a čestné prohlášení statutárního orgánu ze dne 1. 12 2020, 
že na majetek právnické osoby nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení 
anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka. Vlastní činností si registrující orgán 
vyžádal výpis z rejstříku trestu právnických osob, evidováný pod čj. MSK 20638/2021. 

Po zhodnocení doložených dokladů dospěl registrující orgán k závěru, že účastník řízení splnil podmínky 
pro registraci nové sociální služby „osobní asistence“, o okamžité kapacitě 18 klientů s cílovou skupinou: 
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním 
postižením, senioři, ve věkové kategorii dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři 
(nad 80 let) s datem poskytování od 1. 5. 2021. Na základě těchto skutečností bylo zdejším krajským úřadem 
v souladu s ustanovením § 81 odstavec 1 zákona o sociálních službách vydáno rozhodnutí čj. MSK 807/2021 
o registraci sociální služby „osobní asistence“ s identifikátorem 6445984. 
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Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí 
ČR, a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí, 
28. října 117, 702 18  Ostrava.  

 
 
 
Mgr. Aleš Neuwirth 
vedoucí odboru sociálních věcí 
 
 
 
 
 
Účastník řízení 
Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú., Raškovice č.p. 28, 739 04 
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