Podací razítko

Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

A. Žadatel
Název organizace nebo
Příjmení, jméno, titul:

Žádám o zápis:

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní
péče/sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče (§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)1
speciálního lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu

IČ:
Forma právní subjektivity2:

dětského domova
DIČ:

Stát:

Trvalý pobyt nebo sídlo:
Obec:
Ulice:
Čp.:
Telefon:
E-mail:
Číslo bankovního účtu:
Číslo datové schránky:

Příjmení:
Funkce:

PSČ:
Kontaktní údaje:
Fax:
Web:

Osoba oprávněná jednat a její funkce3:
Jméno:

Titul:

1

Změna názvu druhu služby v návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o
zdravotnické záchranné službě.
2
Je zapsána forma právní subjektivity a to na základě rozdělení uvedeného na konci žádosti.
3
Uveďte příjmení, jméno a titul oprávněné osoby v řízení před soudem dle §30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řádu.

1

B. Statutární orgán
jméno a příjmení, titul:
funkce:
jméno a příjmení, titul:
funkce:
jméno a příjmení, titul:
funkce:
jméno a příjmení, titul:
funkce:

Počet
příloh4:
Prohlášení žadatele:
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom (a) případných následků, které by pro mne z
nepravdivých údajů vyplývaly.

V

dne:

Podpis a razítko oznamovatele

4

Je-li předmětem žádosti zapsání do registru sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení ústavní péče
podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, musí žadatel doložit jako
přílohu také formulář Údaje o registrované sociální službě. Formulář Údaje o registrované sociální službě je možné
nalézt
zde:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzbyregistr/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=UdSS090701704&SSID=qJcV7YXBZVvvtOO.cIRQL_iKugBXWDEr

2

Druhy forem právní subjektivity
Žadatel zvolí jednu z následujících forem právní subjektivity:











































Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku
Samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obchodním rejstříku
Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku
Fyzická osoba podnikající dle jiného zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Fyzická osoba podnikající dle jiného zákona zapsaná v obchodním rejstříku
Zeměd. podnik. fyz.os.nezapsána v obchodním rejstříku
Zeměd. podnik. fyz.os.zap. v obchodním rejstříku
Veřejná obchodní společnost
Společnost s ručením omezeným
Společnost komanditní
Společný podnik
Zájmové sdružení
Nadace
Nadační fond
Akciová společnost
Obecně prospěšná společnost
Společenství vlastníků jednotek
Zemědělské družstvo
Družstvo
Výrobní družstvo
Spotřební družstvo
Bytové družstvo
Jiné družstvo
Družstevní podnik (s 1 zakladatelem)
Společný podnik (s více zakladateli)
Zájmová organizace družstev
Státní podnik
Banka - státní peněžní ústav
Česká národní banka
Česká konsolidační agentura
Organizační složka státu
Příspěvková organizace
Správa želez. dopravní cesty
Veřejně prospěšná instituce
Fond (národního majetku, pozemkový)
Zdravotní pojišťovna
Sdružení mezinárodního obchodu
Zahraniční osoba
Odštěpný závod, jiná organizační složka
Samostatná drobná provozovna obecního úřadu
3


































Podílový fond
Vysoká škola
Střední škola
Základní škola
Školské zařízení
Předškolní zařízení
Školská právnická osoba
Zdravotnické zařízení
Veřejná výzkumná instituce
Sdružení (svaz, spolek, klub)
Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení
Politická strana, politické hnutí
Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany
Církevní organizace
Organizační jednotka sdružení
Organizační jednotka politické strany
Stavovská organizace - profesní komora
Komora (s vyjímkou profesních komor)
Zájmové sdružení právnických osob
Honební společenstvo
Svazek obcí
Obec (obecní úřad)
Kraj
Regionální rada
Zastupitelský orgán jiných států
Zahr. kulturní, inform. střed.
Mezinárodní organizace a sdružení
Evropské hosp. zájmové sdružení
Evropská společnost
Evropská družstevní společnost
Práv. os. dle mezinár. Smlouvy
Ostatní
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