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FOČ. A DRUH PŘÍLOH

Vážená paní magistro,

děkujeme za Vaše vyjádření ze dne 02.06.2022, č.j. KVOP-30072/2022 a vážíme si toho, že jste 

se rozhodla s námi v této věci dále komunikovat.

Trváme však na svém předchozím vyjádření a nadále považujeme činnost vykonávanou 

spolkem za dovolenou, nevyžadující registraci dle zákona o sociálních službách. Vámi uváděné 

závěry bohužel opět vycházejí z nepochopení věci a neúplného zjištění všech relevantních 

skutečností. Kdyby průběh šetření jakkoli nasvědčoval tomu, že něco děláme špatně (ve 

skutečnosti jsme měli dojem zcela opačný), mohli jsme některé záležitosti mnohem 

podrobněji vysvětlit a podložit je důkazy. V tomto smyslu se nebráníme dalšímu místnímu 

šetření, předem ohlášenému, kde by mohly být všechny skutečnosti uvedeny na pravou míru.

V našem vyjádření jsme odkazovali na dosud vedené řízení u Nejvyššího správního soudu pod 

sp. zn. 4 Ads 16/2021. Jak jistě víte, lze průběh i výsledek řízení sledovat v sekci „informace o 

řízení" na webových stránkách Nejvyššího správního soudu (nsssoud.cz). Jelikož v řízení jde o 

posouzení oprávněnosti uložené pokuty za nesplnění registrační povinnosti, bude nutně 

předmětem posouzení také to, zda dle soudu lze naši činnost považovat za dovolenou i bez 

příslušné registrace - jinými slovy, zda činnost spolku odpovídá činnosti pobytových sociálních 

zařízení vyžadujících registraci podle zákona o sociálních službách. Pochopte, že před 

skončením tohoto řízení by z naší strany bylo předčasné, kdybychom k Vámi ukládané 

registraci přistoupili. Stejně tak by bylo předčasné, kdybyste po nesplnění lhůty, kterou nám 

k registraci stanovujete, informovali vládu a veřejnost, když je stále možné, že závazné 

rozhodnutí soudu bude mít na věc názor zcela odlišný nežli vy.
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Prosím vezměte to naše stanovisko na vědomí a v případě potřeby nás kontaktujte.

S pozdravem
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za Spolek seniorů Buky, z.s. 

Luboš Valenta, pre spolku
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