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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 § 82 odstavec 
2 zákona o sociálních službách a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě žádostí o změnu registrace sociálních služeb podaných dne 28. 5. 2021, pod čj. MSK 69608/2021, 
pod čj. MSK 69613/2021 a pod čj. MSK 69619/2021 žadatelem 

Název: Charita Ostrava 
Sídlo: Kořenského 1323/17, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 
IČ:  44940998 
Statutární orgán: Bc. Martin Pražák, DiS., ředitel 
 (dále jen „poskytovatel“),  
 
změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto: 
 
Druh služby:  odborné sociální poradenství 
Poskytována od:  1. 10. 1994 
Identifikátor:  8747321 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby bez přístřeší 
 oběti trestné činnosti 
 osoby v krizi 
 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy 

 rodiny s dítětem/dětmi 
 senioři 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 dorost (od 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  ambulantní - počet intervencí (30 min. jednání): 2 
 terénní - počet intervenci (30 min. jednání): 1 
Místo poskytování:  Poradna Charity Ostrava 
Kontaktní údaje:  Jeremenkova 154/8, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 

Čj.: MSK  69608/2021 
Sp. zn.: SOC/11892/2021/Zon 
 553.7 S10   N 
Vyřizuje: Ing. Martina Zonková 
Telefon: 595 622 751 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2021-06-16 

Rozhodnutí 
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Forma poskytování:  ambulantní; terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů 
 
Druh služby:  osobní asistence 
Poskytována od:  13. 4. 2002 
Identifikátor:  1320893 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním 
 osoby s jiným zdravotním postižením 
 osoby s tělesným postižením 
 osoby se zdravotním postižením 
 senioři 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet klientů: 7 
Místo poskytování:  Charitní středisko sv. Anežky České – osobní asistence 
Kontaktní údaje: Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně 3 
Forma poskytování:  terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů 
 
Druh služby:  pečovatelská služba 
Poskytována od:  1. 9. 1991 
Identifikátor:  6668963 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním 
 osoby s tělesným postižením 
 senioři 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet klientů: 20 
Místo poskytování:  Charitní středisko Matky Terezy – pečovatelská služba Ostrava 
Kontaktní údaje: Zengrova 497/42, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 
Forma poskytování:  terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů 
 
Druh služby:  centra denních služeb 
Poskytována od:  1. 11. 2004 
Identifikátor:  2483900 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 osoby s chronickým onemocněním 
 osoby s jiným zdravotním postižením 
 osoby s tělesným postižením 
 senioři 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet klientů: 15 
Místo poskytování:  Charitní dům sv. Alžběty - Denní centrum  
Kontaktní údaje:  Zelená 2514/73, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9 
Forma poskytování:  ambulantní 
 
 



 Čj.: MSK  69608/2021 Sp. zn.: SOC/11892/2021/Zon 
 

  
3/9 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

   

Zavedli jsme systémy řízení 
kvality, environmentu 
a bezpečnosti informací 

 
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800   www.msk.cz 

 

 
Druh služby:  krizová pomoc 
Poskytována od:  1. 10. 1996 
Identifikátor:  5551309 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby v krizi 
 rodiny s dítětem/dětmi 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 bez omezení věku 
Kapacita:  pobytová - počet lůžek: 9 
Místo poskytování:  Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc 
Kontaktní údaje:  Václava Košaře 249/12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava 30 
Forma poskytování:  pobytová 
 
Druh služby:  nízkoprahová denní centra 
Poskytována od:  1. 4. 2005 
Identifikátor:  6763192 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy 

 Věková struktura cílové skupiny: 
 dorost (od 18 let)  
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let)  
Kapacita:  počet klientů: 50 
Místo poskytování:  Charitní dům sv. Benedikta Labre – nízkoprahové denní centrum 
Kontaktní údaje: Lidická 773/54, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 
Forma poskytování:  ambulantní  
 
Druh služby:  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Poskytována od:  1. 10. 1996 
Identifikátor:  4358824 
Okruh osob: Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 mladší děti (7 – 10 let) 
 starší děti (11 – 15 let) 
 dorost (16 – 18 let) 
Kapacita:  ambulantní - počet klientů: 50 
Místo poskytování:  Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti  
                                              a mládež 
Kontaktní údaje: Václava Košaře 249/12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava 30 
Forma poskytování:  ambulantní 
 
Druh služby:  noclehárny 
Poskytována od:  1. 6. 1994 
Identifikátor:  3646854 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy 

 Věková struktura cílové skupiny: 
                                                 dorost (od 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
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                                              mladší senioři (65 – 80 let) 
                                              starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet lůžek: 26 
Místo poskytování:  Charitní dům sv. Františka - noclehárna 
Kontaktní údaje:  Sirotčí 683/41, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 
Forma poskytování:  ambulantní 
 
Druh služby:  sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním   
                                                 postižením 
Poskytována od:  1. 2. 2007 
Identifikátor:  6754765 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním 
 osoby se zdravotním postižením 
 senioři 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 dospělí (55 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet klientů: 25 
Místo poskytování:  Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory 
Kontaktní údaje:  Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Jih, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 
Forma poskytování:  ambulantní 
 
Druh služby:  sociální rehabilitace 
Poskytována od:  4. 12. 2003 
Identifikátor:  9046599 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby bez přístřeší 
 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
 osoby v krizi 
 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy 
rodiny s dítětem/dětmi 

 Věková struktura cílové skupiny: 
 děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
 děti předškolního věku (1 – 7 let) 
 mladší děti (7 – 10 let) 
 starší děti (11 – 15 let) 
 dorost (16 – 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
Kapacita:  ambulantní - počet klientů: 6 
 terénní - počet klientů: 6 
Místo poskytování: Charitní středisko sv. Lucie – sociální rehabilitace 
Kontaktní údaje: Erbenova 486/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 
Forma poskytování:  ambulantní; terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů 
 
Druh služby:  odlehčovací služby 
Poskytována od:  1. 10. 2007 
Identifikátor:  5951749 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s jiným zdravotním postižením 
 osoby s tělesným postižením 
 senioři 
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 Věková struktura cílové skupiny: 
 dorost (16 – 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet klientů: 36 
 počet lůžek: 36 
Místo poskytování:  Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby 
Kontaktní údaje:  Charvátská 785/8, Výškovice, 700 30 Ostrava 30 
Forma poskytování:  pobytová 
 
Druh služby:  odborné sociální poradenství 
Poskytována od:  1. 10. 2007 
Identifikátor:  6353463 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním 
 osoby s jiným zdravotním postižením 
 osoby v krizi 
 senioři 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 dorost (16 – 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  ambulantní - počet intervencí (30 min. jednání): 2 
Kapacita:  terénní - počet intervencí (30 min. jednání): 2 
Místo poskytování:  Charitní hospicová poradna 
Kontaktní údaje:  Charvátská 785, Výškovice, 700 30 Ostrava 30 
Forma poskytování:  ambulantní, terénně je služba poskytována dle potřeb uživatelů 
 
Druh služby:  domovy pro seniory 
Poskytována od:  3. 9. 1995 
Identifikátor:  6349785 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 osoby s chronickým onemocněním 
 osoby s jiným zdravotním postižením 
 osoby s tělesným postižením 
 senioři 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet lůžek: 48 celkem 
Místo poskytování:  Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů-budova A 
Kontaktní údaje:  Syllabova 2879/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 
 Kapacita: 16 lůžek 
Místo poskytování:  Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů-budova B 
Kontaktní údaje:  Zelená 2514/73, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9 
 Kapacita: 32 lůžek 
Forma poskytování:  pobytová 
 
Druh služby:  domovy pro seniory 
Poskytována od:  11. 8. 1998 
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Identifikátor:   2640976 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 osoby s chronickým onemocněním 
 osoby s jiným zdravotním postižením 
 senioři 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 dospělí (od 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet lůžek: 59 
Místo poskytování:  Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří 
Kontaktní údaje:  Kubínova 445/44, Slezská Ostrava-Heřmanice, 713 00 Ostrava 13 
Forma poskytování:  pobytová 
 
Druh služby:  domovy se zvláštním režimem 
Poskytována od:  1. 6. 1995 
Identifikátor:  9564778 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 osoby s chronickým onemocněním 
 senioři (osoby s duševním onemocněním) 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 dorost (od 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet lůžek: 36 
Místo poskytování:  Charitní dům Salvator Krnov  
 domov pro osoby se specifickými potřebami 
Kontaktní údaje:  M. Švabinského 712/10, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1 
Forma poskytování:  pobytová 
 
Druh služby:  azylové domy 
Poskytována od:  1. 6. 1994 
Identifikátor:  5060106 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy 

 Věková struktura cílové skupiny: 
 dorost (16 – 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
                                              mladší senioři (65 – 80 let) 
                                              starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet lůžek: 42 
Místo poskytování:  Charitní dům sv. Františka - azylový dům 
Kontaktní údaje:  Sirotčí 683/41, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 
Forma poskytování:  pobytová 
 
Druh služby:  azylové domy 
Poskytována od:  1. 6. 1994 
Identifikátor:  4252755 
Okruh osob: Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi 
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 Věková struktura cílové skupiny: 
 děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
 děti předškolního věku (1 - 6 let) 
 mladší děti (7 – 10 let) 
 starší děti (11 – 15 let) 
 dorost (16 – 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
Kapacita:  počet lůžek: 24 
Místo poskytování:  Charitní dům sv. Zdislavy  
Kontaktní údaje:  Kapitolní 1475/14, Ostrava-Jih, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 
Forma poskytování:  pobytová 
 
Druh služby:  pečovatelská služba 
Poskytována od:  1. 1. 2009 
Identifikátor:  4788658 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním 
 osoby s jiným zdravotním postižením 
 osoby s tělesným postižením 
 osoby se zdravotním postižením 
 senioři 
 Věková struktura cílové skupiny: 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:  počet klientů: 7 
Místo poskytování:  Charitní středisko Matky Terezy – pečovatelská služba Hrabyně 
Kontaktní údaje: Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně 3 
Forma poskytování:  terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů 
 
Druh služby:  terénní programy  
Poskytována od:  1. 1. 2017 
Identifikátor:  2179607 
Okruh osob: Cílová skupina: osoby bez přístřeší  
 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy 

 Věková struktura cílové skupiny: 
 dorost (od 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
Kapacita:  počet klientů: 3 
Místo poskytování:  Charitní středisko sv. Benedikta Labre – terénní programy 
Kontaktní údaje: Lidická 773/54, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 
Forma poskytování:  terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů 
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Odůvodnění 
Dne 28. 5. 2021 požádal poskytovatel 
- pod čj. MSK 69608/2021, o změnu registrovaných údajů sociální služby „nízkoprahová denní centra“, 
identifikátor 6763192, týkající se změny adresy zařízení z adresy Erbenova 741/49, Vítkovice, Ostrava 3 
na adresu Lidická 773/54, Vítkovice, Ostrava 3, zvýšení okamžité kapacity ze 40 na 50 klientů a rozšíření 
věkové struktury cílové skupiny o dorost od 18 let; 
- pod čj. MSK 69613/2021, o změnu registrace sociální služby „terénní programy“, identifikátor 
2179607, týkající se změny adresy zařízení z adresy Václava Košaře 249/12a, Ostrava-Jih, Dubina, Ostrava 
30 na adresu Lidická 773/54, Vítkovice, Ostrava 3 a rozšíření cílové skupiny o osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Dále požádal o rozšíření věkové struktury cílové 
skupiny o dorost od 18 let;  
- pod čj. MSK 69619/2021 požádal o změnu registrace sociální služby „noclehárny“, identifikátor 
3646854, týkající se úpravy věkové struktury cílové skupiny, kdy je poskytována služba klientům od 18 let. 
 
K žádostem poskytovatel doložil vyplněné tiskopisy Údaje o registrované sociální službě, popisy realizace 
a popisy personálního zajištění pro každou službu zvlášť, v souladu s ustanovením § 79 zákona o sociálních 
službách. 
 
Dle ust. § 140 správního řádu správní orgán z moci úřední spojil Usnesením ze dne 1. 6. 2021, 
čj. MSK 70538/2021 výše uvedená řízení týkající se stejného předmětu řízení věcně související a týkající se 
stejného účastníka řízení pod spisovou značku SOC/11892/2021/Zon, a to ve společné řízení o změně 
registrovaných údajů. 
 
Dne 2. 6. 2021, pod čj. MSK 71270/2021, poskytovatel doložil ke změně týkající změny místa poskytování 
na adrese Lidická 773/54, Ostrava-Vítkovice Kolaudační souhlas s užíváním stavby odboru výstavby, životního 
prostředí a stavebního řádu Úřadu městského obvodu Vítkovice ze dne 23. 3. 2021. 
 
V místě nové adresy zařízení Lidická 773/54, Ostrava-Vítkovice bylo dne 9. 6. 2021 provedeno šetření 
materiálních a technických podmínek, kdy bylo shledáno, že zařízení vyhovuje potřebám poskytování sociální 
služby „nízkoprahová denní centra“.  O tomto šetření byl dne 14. 6. 2021, pod čj. MSK 75855/2021 sepsán 
protokol. 

Podle ustanovení § 82 odstavce 2 zákona o sociálních službách o změnách údajů, které jsou náležitostí 
rozhodnutí o registraci podle § 81 odstavce 2 zákona o sociálních službách, 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. 

Registrující orgán po zhodnocení veškerých doložených podkladů pro vydání rozhodnutí dospěl k závěru, 
že jsou splněny podmínky pro změnu registrovaných údajů a rozhodl žádostem poskytovatele o změnu 
registrace vyhovět. Na základě těchto skutečností bylo vydáno v souladu s ustanovením § 82 odstavce 2 
zákona o sociálních službách rozhodnutí čj. MSK 69608/2021 o změně registrace. 
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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. Karin Běhálková 
pověřena vedením oddělení správy sítě sociálních služeb 
odbor sociálních věcí 
 
 
 
Účastník řízení 
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 
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