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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 144773/2018
spisový znak: KHEJ 140776/2018/kakr/3

datum: 27.11.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 16.11.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14.11.2018, v níž požadujete poskytnutí
následujících informací:
1) Jakou součinnost vyvíjel KÚ ČB- Odbor zdravotnictví s Krajským úřadem Plzeňského kraje (stejně, jak Váš krajský úřad
spolupracuje s Magistrátem hl. města Praha v případě SH Eden) ohledně ilegálního provozování sociální služby SH Trnová,
které prokazatelně v době úmrtí pí. Drtiny neměla povolení (registraci) k poskytování sociální služby a toto zařízení ani
neoznámilo zahájení poskytování zdr. služeb odbornosti 91, a jaké podklady KÚ ČB obdržel od KÚ PK. Dle pitevní zprávy FN
Plzeň (viz příloha) totiž pí. Drtina umřela po třítýdenním pobytu v ilegálním zařízení SH Trnová na dehydrataci a oboustranný
zápal plic a příčinu úmrtí spatřujeme v nedostatečné péči, poskytované tímto zařízením - SH Trnová I z přijímacích materiálu
FN Plzeň ze dne 20. 8. je patrné, pí. Drtina byla klientkou SH Trnová a tuto převezla do ilegálního zařízení její opatrovnice
pí. Žílová – viz přílohy, která už působila v jednom neregistrovaném zařízení (SH Arnika). Z výše uvedených důvodů Vás žádám
o sdělení všech relevantních informací, které KÚ ČB v rámci součinnosti od KÚ PK získal a to z důvodu probíhajícího tr. řízení
s SH Trnová a pí. Žílovou.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví, nevyvíjel žádnou součinnost s Krajským úřadem Plzeňského kraje ohledně
Senior house Trnová a stejně tak Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru sociálních věcí, nebyla do dne podání předmětné
žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., známa jakákoliv činnost v žádosti jmenovaného subjektu
„SH Trnová“. Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí, dosud nespolupracoval s Krajským úřadem Plzeňského
kraje v žádné záležitosti související s činností dotčeného subjektu, neboť k takové součinnosti nebyl ze strany Krajského úřadu
Plzeňského kraje nikdy vyzván.
Pro úplnost uvádíme, že ve věci rozhodování o oprávnění k poskytování sociálních služeb (tzv. registraci) dle ustanovení § 78
odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, není Krajský úřad Jihočeského kraje
místně příslušný, neboť z veřejného registru poskytovatelů sociálních služeb vyplývá, že poskytovatel Senectus s.r.o., který
poskytuje v zařízení „Senior House Trnová“ registrovanou sociální službu osobní asistence, identifikátor služby: 6998079, sídlí
na adrese Blažim 11, 330 38 Úněšov, okres Plzeň - sever, Plzeňský kraj. Z výše uvedeného vyplývá, že Krajský úřad
Jihočeského kraje není ani místně příslušný k provedení kontroly dle ustanovení § 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (kontrola neregistrovaného subjektu) ani k zahájení řízení ve věci spáchání přestupku
ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -
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