
Struktura poskytovaných informací CSS Stod - 2019

1.   Název organizace Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková 
organizace

2.   Důvod a způsob  
      založení

Organizace zřízena jako příspěvková organizace 
Plzeňského kraje za účelem poskytování sociálních 
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů
Zřizovací listina Plzeňského kraje

3.   Organizační struktura Organizační schéma CSS Stod, příspěvkové organizace

3.a Seznam podřízených  
      povinných subjektů

žádné

3.b Zřizované organizace žádné

4.   Kontaktní údaje Centrum sociálních služeb Stod
28. října 377, 333 01 Stod

4.1 Kontaktní poštovní
      adresa

Centrum sociálních služeb Stod
28. října 377, 333 01 Stod

4.2 Adresa úřadovny pro
      osobní návštěvu

Centrum sociálních služeb Stod
28. října 377, 333 01 Stod

4.3 Úřední hodiny Po – Pá    8.00 – 14.00
So a Ne  dle rozpisu na recepci

4.4 Telefonní čísla Sekretariát   770174926

4.5 Fax ---

4.6 Adresa internetové
      stránky

http://www.cssstod.eu

4.7 Adresa e-podatelny info@cssstod.eu
datová schránka: csqkik9

4.8 Další elektronické
      adresy

Ředitel:   radomir.bednar@cssstod.eu
Zástupci: radka.polackova@cssstod.eu
                radek.rosenberger@cssstod  .eu

5.   Případné platby lze
      poukázat

KB 12934361/0100

6.   IČ 48333841

7.   DIČ CZ48333841

8.   Dokumenty ---

8.1 Seznam hlavních
      dokumentů

http://cssstod.eu/dokumenty/

8.2   Rozpočet Rozpočet CSS Stod 2019 - e-PUSA

9.     Žádosti o informace Žádost lze podat ústně či písemně na adrese úřadovny 
nebo elektronicky na info@cssstod.eu

http://www.cssstod.eu/
mailto:info@cssstod.eu
mailto:radek.rosenberger@cssstod.eu
mailto:radka.polackova@cssstod.eu
mailto:radomir.bednar@cssstod.eu
mailto:info@cssstod.eu
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10.   Příjem žádostí a  
        dalších podání

Vnitřní předpis CSS Stod k poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů

11.   Opravné prostředky Vnitřní předpis CSS Stod k poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů

12.   Formuláře http://cssstod.eu
Vnitřní předpis CSS Stod k poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů

13.   Popisy postupů –
        návody pro řešení
        životních situací

http://cssstod.eu

14.   Předpisy ---

14.1 Nejdůležitější
        používané předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů
Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení tohoto zákona, ve znění pozdějších předpisů
http://cssstod.eu/dokumenty/

14.2 Vydané právní
         předpisy

žádné

15.   Úhrady za
        poskytování informací

---

15.1 Sazebník úhrad za
        poskytování informací

Vnitřní předpis CSS Stod k poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů

15.2 Usnesení nadřízeného
        orgánu o výši úhrad
        za poskytnutí
        informací

---

16.   Licenční smlouvy ---

16.1 Vzory licenčních
        smluv

žádné

16.2 Výhradní licence žádné

17.  Výroční zpráva dle
      zákona č. 106/1999 Sb.

VZ dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
http://cssstod.eu/dokumenty/

http://cssstos.eu/
http://cssstos.eu/

