
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odbor sociálních věcí

Škroupova 1760/18, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Registrované služby: 

Druh služby: terénní programy
Identifikátor: 5197800

Okruh osob: Cílová skupina: 
- oběti obchodu s lidmi
- osoby komerčně zneužívané
- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy
Věková struktura cílové skupiny: 

Forma poskytování: terénní
Kapacita:
- počet klientů: 10

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle § 78 odst. 2 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o sociálních službách) rozhodl dne 29. 9. 2021 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. PK-SV/7214/21 podané dne           
23. 9. 2021 žadatelem

Network East-West, z.s., IČ: 69967024
Dobrovského 253, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

předseda: Mgr. Lucie Černá
místopředseda: Mgr. Kateřina Němečková

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

Network East-West, z.s.
Dobrovského 253
Malé Předměstí
346 01 Horšovský Týn

ROZHODNUTÍ

V Plzni dne 29. 9. 2021
Vyřizuje: Bc. Jana Maroušková
Tel.: 377195570
Č.J.: PK-SV/7214/21

Rozhodnutí o změně registrace
č.j.: PK-SV/7214/21
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KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odbor sociálních věcí

Škroupova 1760/18, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Poskytována od: 1.1.2007

- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)

Místo poskytování: Centrum JANA
Dobrovského 253, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

Odůvodnění: U výše uvedené sociální služby nedošlo k žádným změnám.

Ukončené služby: 

Druh služby: odborné sociální poradenství

Důvod ukončení: vlastní žádost poskytovatele - § 82 odst. 3 písm. d) a odst. 4
Poskytována do: 1.1.2022
Poskytována od: 1.7.2018

Identifikátor: 5443473

Okruh osob: Cílová skupina: 
- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Věková struktura cílové skupiny: 
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)

Místo poskytování: Centrum JANA - poradna (od 1.7.2018 do 1.1.2022)
Dobrovského 253, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

Forma poskytování: terénní
Kapacita:
- počet klientů: 1

Odůvodnění: Poskytovatel požádal dne 23. 9. 2021 o ukončení registrace výše uvedené sociální 
služby v souladu s § 82 odst. 3 písm. d) a odst. 4 zákona o sociálních službách k 1. 1. 2022.

K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o změně registrace
č.j.: PK-SV/7214/21
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KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odbor sociálních věcí

Škroupova 1760/18, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

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 Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, Škroupova 
1760/18, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání 
rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

otisk úředního razítka

Mgr. Filip Zapletal
vedoucí odboru sociálních věcí

podepsáno elektronicky

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 se, v souladu s § 107 odst. 5 písm. a) zákona o sociálních 
službách, uloží pokuta 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 se, v souladu 
s  § 107 odst. 5 písm. b) zákona o  sociálních službách, uloží pokuta do 20 000 Kč. 

Rozhodnutí o změně registrace
č.j.: PK-SV/7214/21
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