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Vážený pane prezidente, 

píši Vám v návaznosti na systematickou návštěvu, kterou realizovala ve Spolku seniorů 

Mladé Buky, z. s. (dále jen „Spolek“) moje bývalá zástupkyně Mgr. Monika Šimůnková. 

Od 1. července 2022 jsem se ujal dalšího vyřízení věci já. 

Ve svém vyjádření ze dne 30. června 2022 jste uvedl, že trváte na předchozím vyjádření 

a nadále považujete Vaši činnost za dovolenou a nevyžadující registraci podle zákona 

o sociálních službách.1 Odkazujete se také na řízení u Nejvyššího správního soudu 

sp. zn. 4 Ads 16/2021, ve kterém vedete spor s Ministerstvem práce a sociálních věcí 

o spáchání přestupku podle § 107 odst. 1 zákona o sociálních službách. Toto řízení nebylo 

doposud pravomocně skončeno. Sdělil jste také, že dokud soud nerozhodne, považujete 

za předčasné, abych využil svého sankčního oprávnění a o činnosti Spolku informoval vládu 

a veřejnost. 

Ve vztahu k probíhajícímu soudnímu řízení uvádím, že se vedený spor týká postupu 

a rozhodnutí, které realizoval Krajský úřad Královéhradeckého kraje v roce 2018. Na základě 

systematické návštěvy, která proběhla ve dnech 26. a 27. října 2021, mám dostatek 

vlastních zjištění pro to, abych konstatoval, že Spolek naplňuje znaky, které definují 

pobytová zařízení sociálních služeb.2 Svá zjištění a závěry popsala důkladně již moje bývalá 

zástupkyně ve zprávě ze systematické návštěvy a v návazné komunikaci s Vámi. 

Proto Vás žádám, abyste doložil podání písemné žádosti o registraci k příslušnému 

krajskému úřadu podle ustanovení § 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení této výzvy. 

V případě, že nevyhovíte doporučení registrovat Spolek podle zákona jako pobytovou 

sociální službu, využiji svého sankčního oprávnění a informuji o činnosti Spolku vládu 

a veřejnost.3 

S pozdravem 

JUDr. Stanislav Křeček v. r. 
veřejný ochránce práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

                                                         

1  Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

2  Podle zákona o sociálních službách. 

3  V souladu s ustanovením § 21a odst. 4 ve spojení s § 20 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. 
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