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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 
 

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. září 2017, s výjimkou 

čl. V bodu 37 a čl. VII, které nabývají účinnosti 
dnem 1. ledna 2018, 
čl. I bodů 138 a 193, které nabývají účinnosti 
dnem 1. září 2018.  
 

Implementace práva EU: NE (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci:  

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: NE 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem změny je optimalizace, zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb a služeb 
poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dále zvýšení jeho 
stability, prohloubení spolupráce veřejné správy a posílení meziresortní spolupráce, což povede 
k jeho výraznému zefektivnění a také ke zvýšení kvality a srozumitelnosti ve způsobu financování 
a plánování systému sociálních služeb. Hlavním cílem navrhované právní úpravy je, aby 
poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám klientů a byly přístupnější a efektivnější 
pro klienty, občany a další aktéry systému sociálních služeb. 

Nabídka pro občany není dostatečně přehledná ani dostatečně jasně definovaná; pro samotné 
poskytovatele je systém nadbytečně administrativně zatěžující. Návrh umožní poskytování 
sociálních služeb „na míru“ prostřednictvím přesněji vydefinovaného východiska pro poskytování 
sociální služby klientovi, tj. nepříznivé sociální situace. Klient bude lépe rozumět, kam se má 
obrátit a kdo mu může zajistit v jeho konkrétní situaci pomoc a podporu. Proces registrace je 
upraven tak, aby byly odstraněny funkční a procesní nedostatky, včetně nedostatečné specifikace 
některých požadavků. Podstatným prvkem změny je předefinování druhů sociálních služeb 
s cílem snížení administrativní zátěže a systémových bariér, které současné pojetí přináší. V 
neposlední řadě je cílem nastavit funkční síť podpory a pomoci pro děti a mládež a pro celé 
rodiny.  Návrh zákona proto řeší propojení poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob 
pro sociálně-právní ochranu dětí, kdy se ze dvou duplicitních pomocí stává jedna, která bude 
srozumitelnější pro veřejnost a dostupnější pro potřebné rodiny. 
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Dále pak návrh zákona zpřesňuje pravomoci a kompetence orgánů veřejné správy s cílem 
přiblížení odborné pomoci co nejblíže potřebným občanům. Nově jsou vymezeny kompetence 
pověřených obecních úřadů a zpřesněny kompetence obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností, krajských úřadů a ministerstva. Dále návrh precizuje pravidla pro plánování 
sociálních služeb, optimalizaci druhů sociálních služeb a kvalitu sociálních služeb.  

Návrh se rovněž zaměřuje na zkvalitnění podmínek pro výkon činnosti v sociálních službách, a to 
jak novým vymezením předpokladů dalších odborných pracovníků, tak vymezením supervize 
jako další formy vzdělávání. Nově budou stanoveny předpoklady k výkonu inspekce a supervize 
v sociálních službách. Na tyto změny rovněž navazují úpravy v oblasti akreditací.  

Dále má tento návrh za cíl zvýšit individualizaci financování podpory osobě se stanoveným 
stupněm závislosti prostřednictvím terénní služby sociální péče osobní asistence. 

V oblasti příspěvku na péči je cílem návrhu v oblasti příspěvku na péči především prodloužit 
dobu, kdy zůstává zachován nárok na výplatu této dávky i po dobu hospitalizace osoby, která je 
na péči jiné osoby závislá, dále vymezit pojem sociální šetření pro účely této dávky a urychlit 
řízení o příspěvku na péči.  

V neposlední řadě návrhem zákona se taktéž upravují a posilují dílčí mechanismy na ochranu 
práv a lidské důstojnosti klientů sociálních služeb, které v současné právní úpravě nejsou 
dostatečně upraveny. Zde je důležité dát vyšší důraz především na vymezení nepříznivé sociální 
situace, kterou si bude registrovat poskytovatel sociální služby, a která se tak stane společně s 
dalšími náležitostmi východiskem a základem pro poskytování sociální služby.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

Navrhovaná právní úprava předpokládá dopady na státní a veřejné rozpočty v několika oblastech. 
První oblastí je upřesnění zdroje financování pečovatelské služby poskytované bez úhrady – již 
stávající úprava předpokládá, že financovat takto vzniklé náklady poskytovatelů má příslušný kraj 
z přiznané dotace ze státního rozpočtu, nyní se nově navrhuje jasně definovat finanční toky, a to 
prostřednictvím zpětných refundací oprávněných nákladů. Dále formálním doplněním povinnosti 
obcí  podílet se na financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě vyplyne pro obce 
nutnost vyčlenit na jejich financování příslušné finanční prostředky - celková částka se však 
v tomto případě pohybuje v rámci objemu prostředků, které obce na kofinancování sociálních 
služeb již nyní poskytují. Pokud bude zavedena povinnost soutěžit v rámci 
obsazování/aktualizace sítí sociálních služeb, mohou se objevit zvýšené požadavky na personální 
zabezpečení tohoto procesu. 

Další oblastí je zvýšení individualizace financování podpory osobě se stanoveným stupněm 
závislosti prostřednictvím terénní služby sociální péče osobní asistence Tím dojde ke snížení 
rizika pádu do chudoby pro rodiny, které se rozhodnou pro péči doma o své blízké.  
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Současně dojde k úspoře na budoucích nákladech v oblasti pobytových sociálních služeb, jelikož 
klient bude státem podporován k tomu, aby zůstal co nejdéle v domácí péči (v přirozeném 
sociálním prostředí) a nemusel využívat nákladnější pobytovou sociální službu.  

Nárůst nákladů je očekáván v souvislosti se zavedením nového druhu sociální služby, a to sociální 
služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým.  

V několika oblastech dojde k navýšení potřeby na personál, a to na MPSV, na krajských úřadech 
u pracovníků registračních orgánů a v rámci zavedení institutu nucené správy půjde o vznik 
nových pozic nucených správců. 

Nárůst nákladů je očekáván v návaznosti na zavedení povinnosti plnit personální a materiálně 
technický standard - rámci procesu transformace, deinstitucionalizace a humanizace sociální péče  
dojde ke zvýšením počtu pracovníků v některých sociálních službách (tak aby na jednoho 
pracovníka připadalo méně klientů než dosud), a k úpravám některých zařízení sociálních služeb 
(tak aby došlo k postupnému snížení velkokapacitních zařízení a vícelůžkových pokojů) a; 
v druhém případě bude možné počítat s možností využití úhrad z Evropských fondů. Obecně pak 
tato změna přináší i významné snížení podílu administrativy na činnosti poskytovatelů sociálních 
služeb, krajských úřadů i Magistrátu hlavního města Prahy. 

Zajištění části agendy akreditací státní příspěvkovou organizací zřízenou MPSV si vyžádá 
náklady na personál a správu informačního systému.  

Detailní kalkulace nároků je provedena v části 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů (strana 43-57). 
U veškerých změn je nutná součinnost Ministerstva financí a dalších resortů.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 

Tato právní úprava je zcela bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 

Návrh v určitých částech cílí na podnikatele, kteří na základě živnostenského oprávnění poskytují 
služby, které svým charakterem odpovídají sociálním službám, avšak nemají k tomu potřebné 
oprávnění podle zákona o sociálních službách (nezískali registraci). Takováto podnikatelská 
činnost je v rozporu se zákonem o sociálních službách a je považována za nelegální. Cílem 
navržených ustanovení je zajistit, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a života občanů, a zároveň 
nebýt i v rozporu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v posledním znění, 
jenž jasně říká v § 3, odst. 3, v písm. Af, že poskytování sociálních služeb podle zvláštního 
právního předpisu není živností. 
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3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) ANO 

Zpřesněním nebo zavedením některých pojmů z oblasti plánování/síťování sociálních služeb 
dojde k jejich obsahovému sjednocení. Dále doplněním povinností obcí o podíl na financování 
sociálních služeb zařazených do krajské sítě vyplyne pro obce nutnost vyčlenit na jejich 
financování příslušné finanční prostředky – celková částka se však v tomto případě pohybuje 
v rámci objemu prostředků, které obce na kofinancování sociálních služeb již nyní poskytují. 
V oblasti financování vyplyne pro kraje a obce z navrhovaných změn nutnost úpravy stávajících 
postupů a metodik pro poskytování finančních prostředků – bude nezbytné zohlednit nový druh 
soutěže, který nebyl v zákoně dosud upraven.  

Navrhovaná právní úprava přináší snížení případných korupčních rizik i pro územní samosprávné 
celky. Výběr poskytovatelů financovaných z veřejných prostředků by měl probíhat formou 
soutěže na zařazení do sítě sociálních služeb. Při výběru nejvhodnějších nabídek bude povinností 
postupovat v souladu se stanovenými procesními podmínkami, a to včetně nastavení kritérií pro 
hodnocení nabídek. Z povahy soutěže bude dále vyplývat dodržení zásad transparentnosti, 
nediskriminace, přiměřenosti, zpětné přezkoumatelnosti stanovených podmínek a jednotného 
přístupu ke všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.  

3.5 Sociální dopady: ANO 

Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, prostřednictvím zvyšování 
kvality sociálních služeb v rámci registrace poskytovatelů sociálních služeb, tj. východiska pro 
poskytování sociálních služeb a procesu poskytování sociálních služeb, míří k pozitivnímu 
přínosu pro klienty. Navrhovaná právní úprava dává efektivnější nástroje k potírání poskytování 
služeb bez registrace, jejichž činnost nejvíce a nejtíživěji dopadá na nejkřehčí skupiny 
obyvatelstva ČR. Návrh má zajistit jednotné podmínky pro vydání oprávnění k poskytování 
sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) a zpřesnit přijímací podmínku tj. nepříznivou sociální 
situaci. Budou upřesněny a stanoveny podmínky pro žadatele o sociální službu a upřesněna tak 
nabídka, co může sociální služba člověku zajistit. Současně se upravují podmínky pro kvalitu a 
odbornost sociálních služeb s cílem poskytování takových sociálních služeb, které budou 
odpovídat potřebám klienta, situaci v které se nachází a budou zohledňovat jeho zdravotní strav 
prostřednictvím odborných metod a odborného personálu (upravují se personální podmínky, které 
budou konkrétně pro formy sociálních služeb definovány a stanoveny prostřednictvím 
prováděcího právního předpisu). Rozlišení základních činností na povinné a volitelné umožní 
poskytovatelům lépe reagovat na skutečné potřeby osob. 

V souladu s ochranou práv a důstojnosti klientů sociálních služeb se pověřenému obecnímu 
úřadu/újezdnímu úřadu ukládá povinnost cíleně vyhledávat nelegální poskytovatele sociálních 
služeb a bezodkladně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad, pokud 
má podezření, že na jeho území je poskytována sociální služba, aniž by jí bylo vydáno rozhodnutí 
o registraci. Návrh, v části týkající se kontroly služeb poskytovaných bez potřebného oprávnění, 
má pozitivní dopady na osoby, které se již staly uživateli nelegálních služeb nebo které by se jimi 
mohly stát. Vyhledáváním těchto služeb a zabráněním jejich vzniku a rozšiřování dojde k ochraně 
uživatelů služeb a jejich práv. 
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Dalším opatřením v oblasti ochrany zdraví a života občanů je zavedení nového správního deliktu, 
jehož skutková podstata spočívá v porušení lidských práv a svobod klientů poskytovatelem 
sociálních služeb. Související novou úpravou je zavedení institutu nucené správy a oprávnění 
registračního úřadu okamžitě zrušit rozhodnutí o  registraci poskytovateli, jestliže inspekce 
poskytování sociálních služeb zjistí nedostatky, jejichž důsledkem je bezprostřední ohrožení 
života a zdraví osob, kterým jsou sociální služby poskytovány.  

Dále pak je účelem navrhovaných změn snížit práh dostupnosti zajištění okamžité pomoci 
a přístupu obyvatel k sociální ochraně a dalším veřejným službám. Je proto stanovena spolupráce 
v činnostech sociální práce, která směřují k zajištění nezbytné pomoci, dále úprava koordinace 
poskytování sociálních služeb a řešení nepříznivé sociální situace občanů v  přenesené 
a samostatné působnosti obcí a krajů. 

Navrhované změny ve financování a plánování/síťování soc. služeb se promítnou především ve 
sjednocení nástrojů a postupů, což by mělo mít pozitivní sociální dopady na klienty sociálních 
služeb; zejména se jedná o vhodné způsoby financování a výběru poskytovatelů do sítě sociálních 
služeb, včetně zavedení povinností obcí podílet se na jejich financování (celková částka pohybuje 
v rámci objemu prostředků, které obce na kofinancování sociálních služeb již nyní poskytují) a 
stanovení minimální alokace dotací státního rozpočtu, tak aby se zvýšila stabilizace celého 
systému.  

Mezi další formy vzdělávání se doplňuje supervize. Tím se legitimizuje podpora supervize při 
náročné práci v sociálních službách, která je významným rozvojovým prvkem při poskytování 
pomoci i prevencí syndromu vyhoření. Dále dojde ke zpřesnění odborné způsobilosti pracovníků, 
kteří působí v sociálních službách. Úprava akreditací je v souladu s navrhovanými změnami 
v oblasti dalšího vzdělávání a jejím účelem je též zefektivnění procesu udělování či neudělování 
akreditací vzdělávacím programům Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

Změny, zde navržené, cílí na efektivní pomoc a podporu pro všechny, kteří se nacházejí 
v nepříznivé sociální situaci, případně jim hrozí, že se v ní ocitnou. A na druhé straně novela 
zlepšuje ochranu nejkřehčích skupin obyvatelstva, kteří se nedovedou bránit a jsou klienty 
nekvalitních poskytovatelů sociálních služeb, anebo klienty služeb, které nemají registraci.  

3.6 Dopady na spotřebitele: ANO 

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je zvýšení kvality a srozumitelnosti ve způsobu 
financování a plánování systému sociálních služeb. Kvalita zásadním způsobem ovlivňuje funkci 
služby, zvyšuje se úměrně se zvyšováním její kvality také její hodnota pro spotřebitele/klienta, 
tedy míra jeho spokojenosti. Zároveň navrhovaná právní úprava dává efektivnější nástroje 
k potírání poskytování služeb bez registrace.  Revizí druhů sociálních služeb dojde ke 
zjednodušení systému a větší srozumitelnosti v nabídce sociálních služeb pro veřejnost. K určitým 
druhům sociálních služeb budou doplněny některé základní činnosti, které budou poskytovatelé 
mít povinnost zajistit. 
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V případě zjištění bezprostředního ohrožení zdraví a života klientů sociálních služeb bude 
registrační orgán oprávněn na podnět inspekce poskytování sociálních služeb vydat rozhodnutí 
o zrušení registrace poskytovatele, a to ve zkráceném řízení. Výrazně tak dochází k posílení 
ochrany klientů.  

Redefinováním požadavků na kvalitu a registraci sociální služby dochází k jasnému určení, co 
spotřebitel/klient dostane od konkrétní sociální služby, co může očekávat, jaké změny dosáhnout, 
k čemu mu služba bude užitečná. Posiluje se ochrana před špatnou sociální službou, zneužíváním 
moci, porušováním práv.  

Podstatným prvkem navrhovaných změn je propojení celého procesu poskytování sociálních 
služeb prostřednictvím definování požadavků na proces poskytování sociální služby a dojednání 
a realizaci jasně stanovených cílů spolupráce již od počátku vyjednávání o sociální službě. 
Z dojednaných, zaznamenaných cílů spolupráce musí být pro klienta zřejmé, že řeší jeho 
nepříznivou sociální situaci a dochází tak k poskytování sociální služby „ušité na míru“. Současně 
do systému poskytování sociálních služeb vstupují pouze osoby, které sociální služby potřebují, 
a to v takové formě, která odpovídá jejich nepříznivé sociální situaci. 

Oblast lidskoprávní je více zaměřena na dodržování lidských práv a svobod s cílem kontroly 
jejich naplňování v procesu poskytování sociální služby. Každému klientovi jsou vedeny 
individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby. Úprava kvality poskytování 
sociálních služeb přispívá k větší transparentnosti poskytovaných služeb. Je jasně upraveno 
nahlížení do dokumentace o průběhu poskytování sociální služby osobě, pořizování výpisů 
a kopií z ní. Vedená dokumentace o proběhu poskytování sociální služby zajišťuje kontinuitu 
poskytování podpory a pomoci klientovi. 

Spotřebitel/klient bude informován o tom, jaké možnosti má při využití běžných zdrojů, jakou 
podporu může od poskytovatele při jejich využití dostat a za jakých podmínek mu bude 
poskytnuta. 

Rovněž úprava oblasti předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách a dalšího vzdělávání 
významně přispěje ke zlepšení podmínek v sociálních službách prostřednictvím kvalifikovaného 
a multidisciplinárního týmu, neboť personální zajištění služeb je významným faktorem se 
zásadními dopady na spotřebitele/klienty.   

3.7 Dopady na životní prostředí: NE 

Navrhovaná právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí. 
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3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

Navrhované varianty úpravy nejsou v rozporu a nestanovují odchylky ve vztahu k zákazu 
diskriminace. Rovněž nejsou v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon). Neobsahují také žádná ustanovení, která by narušovala právo na rovné 
zacházení a vedla k diskriminaci. Naopak tato změna s sebou přináší větší dostupnost sociálních 
služeb a efektivnější postupy pro potírání poskytování sociálních služeb bez registrace, tedy 
potírání praktik, které omezují práva klientů a jejich důstojnost.  

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: ANO 

Novela zákona o sociálních službách přinese změnu obsahu rezortních výkazů určených pro 
sociální služby v návaznosti na nové dělení druhů sociálních služeb. Nová terminologie bude 
srozumitelnější, tím budou mít statistické údaje větší vypovídající hodnotu, budou lépe a přesněji 
vystihovat každou jednotlivou službu. Změny se dotknou stávající uživatelské aplikace, která 
bude upravena na základě navrhovaných změn. Ze všech údajů v registru pak budou získávány 
statistické údaje o jednotlivých službách. Novela zákona bude mít v této oblasti vliv také na 
rezortní statistické zjišťování Soc (MPSV) V1-01. 

Ve vazbě na změnu v oblasti působnosti v sociálních službách, a to stanovení povinností 
pověřeným obecním úřadům a zpřesnění povinností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
a krajských úřadů, bude dotčen statistický výkaz V26.  

3.10 Korupční rizika: NE 

Navrhovaná právní úprava přináší snížení korupčních rizik. Výběr poskytovatelů financovaných 
z veřejných prostředků by měl probíhat formou soutěže na zařazení do sítě sociálních služeb. Při 
výběru nejvhodnějších nabídek bude povinností postupovat v souladu se stanovenými procesními 
podmínkami, a to včetně nastavení kritérií pro hodnocení nabídek. Z povahy soutěže bude dále 
vyplývat dodržení zásad transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti, zpětné přezkoumatelnosti 
stanovených podmínek a jednotného přístupu ke všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří 
jsou zapsáni v registru.  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Navrhovaná právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 
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1. Důvod předložení a cíle  

1.1 Název  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé související zákony. 

1.2 Definice problému  
Zákon o sociálních službách nabyl účinnosti v roce 2007. V následujících letech byly přijaty 
dílčí novely, které reagovaly na aktuální stav v oblasti sociálních služeb. Předkládaným 
návrhem se poprvé komplexněji upravuje systém poskytování sociálních služeb, a to 
zejména oblasti registrace, optimalizace druhů sociálních služeb, požadavků na kvalitu 
sociálních služeb a  na zaměstnance sociálních služeb, zpřesňují se pravomoci a kompetence 
orgánů veřejné správy, pravidla pro plánování sociálních služeb a upravuje se rovněž oblast 
služeb poskytujících sociální služby bez potřebného oprávnění – registrace.  

Dosavadní právní úprava zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, již neodpovídá 
potřebám dobré praxe a potřebám subjektů při poskytování sociálních služeb. Cílem návrhu 
novely zákona je promítnutí aktuálních a ověřených požadavků praxe do zákona o sociálních 
službách prostřednictvím provedení dílčích úprav stávajících ustanovení zákona. Dále pak je 
nezbytné upravit nová ustanovení, která dosud v platné legislativní úpravě obsažena nejsou.  

Nedojde-li k legislativním úpravám navrhovaným v novele zákona, bude i nadále přetrvávat 
nesoulad mezi základní legislativní normou upravující oblast poskytování sociálních služeb 
a potřebami dobré praxe poskytování sociálních služeb. Současně budou chybět ustanovení, 
která jsou nezbytná pro zajištění kvalitních, odborných a bezpečných sociálních služeb a která 
budou odpovídat potřebám klientů. Nebude upřesněno východisko pro poskytování sociálních 
služeb, pro klienty bude i nadále náročné dohledávat sociální služby, které by odpovídaly 
jejich potřebám a nepříznivé sociální situaci. Zároveň pravidla pro poskytování sociálních 
služeb budou nedostatečně konkrétní a spojená s nadměrnou administrativní zátěží. 

Z navrhovaných změn zákona o sociálních službách lze jako zásadní hodnotit úpravu 
registrace poskytování sociálních služeb (§ 78 až 87) s řešením nelegálních sociálních služeb, 
zpřesnění kompetencí a pravomocí orgánů veřejné správy (pověřených obecních úřadů, 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a MPSV) ve výkonu sociální 
práce (§ 92, 93,  93a, § 96), úpravu odborné způsobilosti pro výkon povolání v sociálních 
službách, optimalizaci druhů sociálních služeb (§ 32 až 70), požadavků na kvalitní sociální 
službu (§ 88, § 99) a s tím související implementaci nových správních deliktů (§ 107), a dále 
úpravu dalšího vzdělávání (§ 111), předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách 
(§ 115 až 117) a oblasti akreditací. Další změny se týkají sjednocení nástrojů a způsobů 
financování sociálních služeb s vazbou na jejich plánování/síťování. S tím přímo souvisí také 
doplnění nebo zpřesnění definice pojmů. 

V současném znění zákona je upraveno 33 druhů sociálních služeb s výčtem základních 
činností, § 34 pak stanoví výčet zařízení sociálních služeb, která se zřizují pro jejich 
poskytování. U dílčích druhů se činnosti překrývají, popis druhů sociálních služeb se 
taktéž dubluje.  
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Duplicity jsou i u služeb a činností poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně 
právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kdy 
činnosti vykonávané na základě tohoto pověření jsou zároveň základními činnostmi 
registrovaných sociálních služeb. To v praxi znamená, že poskytovatel pro jeden okruh osob 
registruje více sociálních služeb, nebo stejnou činnost vykonává zároveň na základě pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany a zároveň jako poskytovatel sociálních služeb. Také 
dochází k překryvu základních činností u některých registrovaných sociálních služeb jednoho 
poskytovatele, zvyšují se tak celkové náklady na poskytování sociálních služeb v rámci jedné 
organizace, poskytovatel je nadměrně a zbytečně zatěžován administrativou a současně je 
administrativně zatěžován registrující orgán. Cílem změny je zpřehlednění a zjednodušení 
systému, odstranění duplicit jak v rámci systému sociálních služeb, tak duplicit 
sociálních služeb a obsahově totožných služeb poskytovaných na základě pověření 
k výkonu sociálně- právní ochrany dětí. Dále je cílem zvýšení spolupráce veřejné správy 
a posílení meziresortní spolupráce. Současná právní úprava tyto parametry prozatím 
nezohledňuje dostatečně. Nabídka pro občany není přehledná a pro samotné 
poskytovatele je systém nadbytečně administrativně zatěžující. Duplicity znamenají 
problémy i při vykazování sociálních služeb, a ve výsledku tak celý systém není zcela 
efektivní.  

Registrace poskytovatelů sociálních služeb je základním kamenem celého systému. 
Upravuje podmínky vstupu do systému poskytování sociálních služeb. Současná nabídka pro 
potenciální žadatele je velmi obecná, a to především z hlediska okruhu osob, kdy nejsou 
podrobněji popsány potřeby klientů a jejich nepříznivá sociálních situace. Současně zákon ani 
prováděcí právní předpisy neobsahují jasné náležitosti jednotlivých podmínek registrace. Za 
nejdůležitější a stěžejní pro následné poskytování sociálních služeb je považováno personální 
a materiálně-technické zajištění sociálních služeb.  

Na základě konzultací s poskytovateli sociálních služeb a dalšími aktéry systému (např. 
registrujícími orgány, inspektory poskytování sociálních služeb) je zjištěno, že praxe postrádá 
zákonem stanovený nepodkročitelný počet úvazků odborného personálu pro zajištění sociální 
služby. Poskytovatelé tak odborné činnosti a úkony provádí prostřednictvím pracovníků, kteří 
nejsou pro tuto činnost kompetentní, a zákon tuto situaci nijak nepostihuje. Shodná situace 
nastává při materiálně-technickém vybavení prostor, kde jsou služby poskytovány. Zákon 
nestanoví parametry, jak mají být prostory vybaveny, proto nelze v případě pochybení označit 
jiné nastavení jako nezákonné. Ve velké části případů se jedná o situace, kdy nedostatečným 
personálem nebo technickým stavem prostor jsou zásadně ohrožena základní práva klientů a 
jejich důstojnost. Současná právní úprava nedovoluje takovým službám nevydat rozhodnutí 
o registraci, jelikož je na každém registrátorovi, jakým způsobem posoudí personální 
a materiálně-technické zajištění služby podle § 79.  

MPSV se intenzivně zabývá mapováním služeb poskytujících sociálních služby bez 
potřebného oprávnění a bylo provedeno srovnání vývoje za 3 čtvrtletí po sobě jdoucí. 
Konkrétní data jsou uvedena v tabulce Příloha č. 1. V České republice k termínu 31. ledna 
2016 bylo identifikováno 57 subjektů, které pravděpodobně poskytují sociální služby bez 
oprávnění. Dosud bylo zahájeno 44 správních řízení, pravomocně bylo ukončeno 26 řízení. 
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Z výsledku srovnání je zřejmé, že počty služeb bez oprávnění je nutné nadále sledovat 
a vyhledávat. Jejich počty nijak výrazně neklesají.  

Subjekty, které nelegálně poskytují sociální služby, se stále objevují. Nelegální poskytovatelé 
často využívají asistenty sociálních služeb, jejichž prostřednictvím získávají příspěvek na péči 
klientů. V této souvislosti taktéž chybí zákonem stanovené oprávnění obecního/újezdního 
úřadu vyhledávat nelegální poskytovatele.  

Poskytování služeb, které svým obsahem odpovídají především pobytovým sociálním 
službám, bez oprávnění k poskytování sociálních služeb, je považováno za nebezpečný jev, 
a to s ohledem na cílovou skupinu těchto služeb, do níž spadají osoby křehké z důvodu své 
nemoci, věku nebo postižení. Riziko poskytování nekvalitní péče je příliš vysoké a zároveň 
zasahující nejen oblast lidské důstojnosti, ale i zdraví. V souladu s ochranou práv a lidské 
důstojnosti klientů sociálních služeb je rovněž navrhováno ustanovení, které pověřenému 
obecnímu úřadu/újezdnímu úřadu ukládá povinnost cíleně vyhledávat poskytovatele 
sociálních služeb bez oprávnění k této činnosti a bezodkladně informovat obecní úřad obce 
s rozšířenou působností a krajský úřad, pokud bude mít poznatky zakládající podezření, že na 
jeho území je poskytována sociální služba, aniž jí bylo vydáno rozhodnutí o registraci. 

V průběhu přípravy novelizace zákona o sociálních službách byla MPSV zjišťována pracovní 
vytíženost pracovníků registrujícího orgánu na krajských úřadech a vyhodnocen dopad 
navrhované novely zákona na pracovníky krajských úřadů. Cílem zjišťování bylo ověřit, zda 
budou registrující orgány schopny kapacitně zajistit navrhované změny a kompetence. Byly 
porovnány počty registrovaných poskytovatelů, služeb a počty registrujících pracovníků na 
jednotlivých krajských úřadech (viz Příloha č. 2). Bylo zjištěno, že bude nutné navýšit počty 
úvazků registrátorů na krajských úřadech. Zároveň s posílením role registrace v celém 
systému se jeví jako vhodné finančně lépe ohodnotit pracovní pozici registrátor. Zvažuje se 
zavedení pozice registrátor do katalogu prací.  

 

Oblast kvality sociálních služeb je upravena především § 88 a 99 zákona a prostřednictvím 
kritérií standardů kvality sociálních služeb. 

 

V průběhu příprav návrhu novely zákona o sociálních službách byly realizovány výzkumné 
práce. Jednalo se například o „Sběr podnětů k revizi nastavení kvality v sociálních službách“ 
z roku  2014  dostupného  na 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20337/Vystup_dotaznik_2014.pdf,  

dále pak „Podněty k revizi standardů kvality sociálních služeb, Zpráva z výzkumu“, 2012 
dostupné na  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17440/C1_Podnety_ke_SQ_FINAL-112012.pdf.  

Výstupy ze studií, které byly zaměřeny na poskytovatele sociálních služeb, ukázaly, že 
požadavky zákona jsou odlišné od reálného chodu sociálních služeb, některé požadavky jsou 
nejasné, což vede ke zvýšené administrativní zátěži, nejsou dány jednoznačné a objektivní 
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požadavky pro kontrolu (inspekci poskytování sociálních služeb). Povinnosti poskytovatele 
nejsou dostatečně provázány s kritérii standardů kvality sociálních služeb.  

Dílčí pojmy obsažené v jednotlivých ustanoveních jsou nesrozumitelné a nekonkrétní. Mezi 
nesrozumitelné a nedefinované pojmy, které vnášejí nejistotu mezi poskytovatele a inspekci 
poskytování sociálních služeb jsou pojmy osobní cíl, poslání, cíle poskytovatele, apod.  

V souvislosti s naplňováním všech ustanovení § 89 není jasně uvedeno, že z merita věci má 
poskytovatel povinnost vést zápisy o průběhu a evidenci opatření omezující pohyb v sociální 
dokumentaci klientů. Je běžnou praxí, že poskytovatel vede evidenci v rámci zdravotnické 
dokumentace klientů a znemožňuje tím výkon inspekce poskytování sociálních služeb v dané 
oblasti.  

V souvislosti s naplňováním požadavků vést zápisy, zaznamenávat průběh jednání, podat 
oznámení soudu a vést evidenci podle § 91 c) není jasně uvedeno, že poskytovatel tyto údaje 
vede v tzv. sociální dokumentaci klienta sociální služby. 

S problematikou kvality poskytování sociálních služeb souvisejí některé správní delikty 
upravené § 107 a 108 zákona o sociálních službách. Nedostatečné jsou finanční sankce za 
některé správní delikty a chybějí správní delikty zejména v oblasti ochrany lidských práv 
a svobod1. Výše sankce za dané správní delikty neplní pak ve své podstatě dostatečně svou 
preventivní funkci. V rámci připomínkového řízení k novele zákona o sociálních službách 
č. 254/2014 Sb. bylo veřejné ochránkyni práv přislíbeno, že v rámci této systémové změny 
zákona o sociálních službách bude doplněna sankce na porušování lidských práv a svobod. 
Dochází však k systematičtější úpravě tohoto tématu. Nejenže se zavádí nový správní delikt 
za porušování lidských práv a svobod, který se zaměřuje především na systémové uchopení ze 
strany poskytovatele, ale doplňují se i nová ustanovení o institutu nucené správy a bude 
možné rozhodnout i v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví klientů rozhodnout 
o okamžitém zrušení oprávnění k poskytování sociálních služeb. Dále pak se navyšuje částka 
za neplnění povinnosti, která stanoví požadavky na individuální plánování, protože právě tato 
oblast je klíčová pro dodržování práv klientů.  

S ohledem na uvedené problémy v oblasti kvality poskytování sociálních služeb je nezbytná 
úprava dílčích ustanovení a propojení zákonných povinností a kritérií standardů kvality tak, 
aby na sebe navazovaly a nikoliv se vylučovaly. Zákonné požadavky přeformulovat jako 
objektivnější a doložitelné, a to jak pro dodržování těchto požadavků ze strany poskytovatele, 
tak pro kontrolní praxi inspekce poskytování sociálních služeb. Dále je nezbytné doplnit 
správní delikt pro oblast ochrany lidských práv a svobod.   

 

Institut nucené správy 

                                            
1 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025, str. 28. 
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V systému sociálních služeb neexistuje nástroj, který by v případě závažného zjištění 
inspekce poskytování sociálních služeb zajišťoval podporu poskytovateli při nápravě 
zjištěného stavu.  

 

Působnost při zajišťování sociálních služeb 

Struktura orgánů veřejné správy a jejich kompetencí se pozměňuje z důvodu současné 
nedostatečné úpravy dostupnosti pomoci, která by byla co nejblíže občanům.  

V současnosti je v praxi veřejné správy identifikována zvýšená potřeba přesného vymezení 
oblastí činnosti sociální práce, a to především v návaznosti na vymezení přesných povinností 
pro obecní úřady, včetně pověřeného obecního úřadu, a také vzhledem k upřesnění 
kompetencí v oblasti spolupráce s ostatními subjekty, i ve vazbě na aplikaci účelově vázaného 
dotačního titulu na výkon sociální práce v přenesené působnosti na obecních a krajských 
úřadech. Zároveň dosud není provázanost s dalšími právními předpisy, z toho důvodu by měl 
být v zákoně užíván pojem sociální kurátor (sociální pracovník obce s rozšířenou působností). 

Kompetence jednotlivých orgánů jsou v současné právní úpravě nedostatečně popsány, proto 
se zpřesňují a vymezují, v rámci principu subsidiarity se odlišují kompetence krajských úřadů 
a jednotlivých typů obcí. Dosud je výkon sociální práce na úrovni pověřených obecních 
úřadů/újezdních úřadů stanoven pouze zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
a to právě pouze pro oblast hmotné nouze. Rozdělením kompetencí a přenesením části 
výkonu státní správy v oblasti působnosti při zajišťování sociálních služeb a při výkonu 
činností sociální práce na pověřené obecní úřady/újezdní úřady dojde k zajištění vyšší 
dostupnosti a adresnosti sociální práce a sociálních služeb. S ohledem na skutečnost, že 
uvedené osoby nežijí vždy v místě trvalého nebo hlášeného pobytu, může být předávání 
informací zdlouhavé a pak by se mohlo stát, že potřebná pomoc bude poskytnuta se 
zpožděním, čímž by osoba setrvala v nepříznivé sociální situaci ne vlastní vinou. Sociální 
práce mimo jiné pomáhá osobám, které se ocitnout v situaci, kdy může dojít až k ohrožení 
života, a to např. v důsledku ztráty finančních prostředků nebo zhoršení zdravotního stavu. 
Osoba se může ocitnout v takové situaci kdekoli na území České republiky, proto je nutné, 
aby vhodnou intervencí poskytl pomoc sociální pracovník kdekoli na území České republiky. 
Z praxe je známo, že některé samosprávné orgány neumožňují svým zaměstnancům – 
sociálním pracovníkům takovým osobám poskytnout potřebnou okamžitou pomoc 
s odůvodněním, že nemají v obci trvalý pobyt, proto se navrhuje stanovit pomoc osobě 
v místě „skutečného“ pobytu. 

 

Odborná způsobilost pro výkon povolání v sociálních službách  

Návrhy změn týkající se odborné způsobilosti pro výkon povolání v sociálních službách 
vyplynuly z konzultačního procesu, který MPSV intenzivně realizovalo od roku 2012 
a současně byly zahrnuty i podněty, které byly zjištěny od doby účinnosti zákona o sociálních 
službách. Úprava kvalifikací pracovníků v sociálních službách také reaguje na zkušenosti 
poskytovatelů sociálních služeb. Na základě těchto poznatků se navrhuje zpřesnění 
kvalifikačních předpokladů pracovníků v sociálních službách.  
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Oproti současnému znění zákona je potřebné vymezit detailněji okruh pracovníků 
vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách, jelikož se zde vyskytují noví 
odborníci, kteří mají své nezastupitelné místo v sociálně službě. Pro podporu 
multidisciplinární spolupráce v týmech sociálních služeb je tedy potřeba, aby byl vytvořen 
prostor pro jejich vlastní odbornou činnost s vlastní identitou. Navrhuje se proto upřesnit 
okruh pracovníků, kteří v sociálních službách vykonávají odbornou činnost a stanoví se 
předpoklad jejich odborné způsobilosti. Úprava bude mít současně dopad na změnu Katalogu 
prací. 

 

Další vzdělávání 
 
Z metodické činnosti MPSV, z průběžné zpětné vazby z terénu a na základě konzultací 
s nezávislými odborníky se ukazuje, že v současném znění zákona je potřeba upravit oblast 
dalšího vzdělávání sociálního pracovníka a přidat další formu - supervize. 

Mezi formy dalšího vzdělávání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách se 
doplňuje supervize s minimálním rozsahem 6 hodin za rok. Sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách v rámci jednoho kalendářního roku absolvují 24 hodin dalšího 
vzdělávání (rozsah odpovídající současné právní úpravě stanovené v zákoně o sociálních 
službách), přičemž se rovněž definují náležitosti předpokladu pro výkon supervize. Tímto 
krokem dochází ke stvrzení využití supervize při rozvoji všech pracovníků, kteří působí 
v sociálních službách. Většina zaměstnavatelů již nyní zajišťuje svým zaměstnancům 
supervize, avšak nemohou tuto svou činnost vykázat jako formu dalšího vzdělávání.  

Dále se upřesní rozsah stávajících forem dalšího vzdělávání a stanoví se hranice minimálního 
rozsahu dalšího vzdělávání za kalendářní rok v případě kratšího působení zaměstnance na 
pracovišti zaměstnavatele. 

Stávající právní úprava nevytváří podmínky pro další vzdělávání vedoucích pracovníků. Je 
zcela na uvážení zaměstnavatele, zda těmto pracovníkům, kteří řídí, organizují a kontrolují 
činnost sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších odborných 
pracovníků v sociálních službách, umožní rozvoj formou dalšího vzdělávání či nikoli. Na 
vedoucí pracovníky jsou kladeny stále vyšší požadavky a nároky, proto je navrženo 
ustanovení opravňující tyto pracovníky absolvovat další vzdělávání obdobně jako 
zaměstnanci, které řídí. Cílem je celkový důraz na znalost a osvojení si nejen manažerských 
dovedností, ale též v oblasti sociálních služeb. 
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Akreditace vzdělávacích programů 

V rámci projektu „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v 
sociálních službách“ vznikl elektronický „Systém pro agendu akreditací“, jehož smyslem bylo 
najít koncepční, efektivní a dlouhodobě udržitelné řešení pro proces agendy akreditací, které 
povede ke zvýšení kvality a dostupnosti akreditovaných vzdělávacích programů. Je zhotoven 
a připraven k využití s potenciálem dosažení stanovených cílů, a proto je nutné vytvořit 
zákonné podmínky pro jeho užívání.  

Ve vytvořeném systému budou přístupné interaktivní formuláře. Žadatelé o akreditaci tak 
budou využívat elektronický formulář a veškeré fáze schvalovacího a hodnotícího procesu 
budou probíhat prostřednictvím tohoto systému, čímž dojde ke zrychlení a zefektivnění 
celého procesu.  

V elektronickém systému pro agendu akreditací bude rovněž obsažen interaktivní katalog 
s aktuální nabídkou akreditovaných programů. Katalog usnadní poskytovatelům sociálních 
služeb i odborné veřejnosti výběr vhodného akreditovaného programu, o kterém budou 
v katalogu uvedeny komplexní informace.  

V návaznosti na uvedené změny je nutné upravit systém termínů podávání žádostí 
o akreditaci a uložit vzdělavatelům širší povinnost vedení dokumentace. 

Zároveň se navrhuje umožnit participaci rezortní organizace na činnostech v akreditačním 
procesu. Návrh reflektuje stávající stav a aktuální zkušenosti s dosavadní činností v oblasti 
akreditací a změny vyplývající ze zavedení interaktivního systému. Je rovněž odůvodněn 
trvajícím vysokým počtem žádostí o akreditaci vzdělávacích programů přijímaných do 
akreditačního řízení MPSV.  

 

Oblast financování a plánování/síťování sociálních služeb  

Navrhovaná úprava reaguje na novou Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU 
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES („Směrnice“), která přinesla 
mj. i zásadní změny v oblasti veřejného zadávání sociálních služeb. Současně nynější znění 
zákona o sociálních službách dostatečně nepokrývá všechny způsoby financování sociálních 
služeb. Je tedy žádoucí, aby zákon o sociálních službách jako lex specialis pro oblast 
financování sociálních služeb rámcově umožnil financování všemi způsoby, nicméně se 
zdůrazněním preference dotací a veřejných zakázek, zejména u služeb zařazených do 
příslušné sítě. Konkrétně se navrhuje sjednocení nástrojů a způsobů financování sociálních 
služeb s vazbou na jejich plánování/síťování.  

Dále současné znění zákona o sociálních službách nestanoví závaznou alokaci na dotace na 
sociální služby ani termíny, v rámci kterých by mělo docházet k zásadním krokům 
realizovaným při dotačních řízeních jednotlivých krajů/Hl. města Prahy vůči poskytovatelům 
sociálních služeb. Je tudíž na místě, aby byla v zákoně definována alespoň minimální 
nepodkročitelná hranice alokace dotací na sociální služby. Rovněž je žádoucí upravit termíny 
otevření počítačového programu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace a nejpozdější 
termín zaslání 1. a 2. splátky dotace.  
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Dále se doplňuje nová povinnost obcí, a to podílet se na financování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb. V nynějším znění zákona je sice povinnost obcí 
„spoluvytvářet podmínky pro zajištění potřeb osob na území obce“, je však nutné 
specifikovat, že se jedná především o podíl na financování sociálních služeb zařazených do 
krajské sítě sociálních služeb. Obce by se měly podílet na spolufinancování služeb, které jsou 
zajišťovány (i pro jejich občany) v rámci krajské sítě sociálních služeb (byť podíl obcí na 
financování sociálních služeb je již dnes nezanedbatelný). Proto je žádoucí toto v zákoně na 
obecné rovině zakotvit, přestože konkrétní dohoda o míře spolufinancování, tedy o tom, které 
služby budou spolufinancovány z obecních zdrojů, je vždy mezi krajem, jakožto tvůrcem 
krajské sítě, a jednotlivými obcemi. Celková částka se v tomto případě pohybuje v rámci 
objemu prostředků, které obce na kofinancování sociálních služeb již nyní poskytují. 
Navrhované změny ve financování sociálních služeb jsou spíše formálního charakteru 
a promítnou se především ve sjednocení nástrojů, postupů a užívaného pojmosloví, což by 
mělo mít ve výsledku pozitivní sociální dopady na klienty sociálních služeb a rovněž by mělo 
stabilizovat systém financování a plánování sociálních služeb pro poskytovatele sociálních 
služeb. Navrhují se vhodné způsoby financování a výběru poskytovatelů do sítě sociálních 
služeb včetně povinnosti obcí podílet se na jejich financování, sjednocení termínů v rámci 
dotačních řízení jednotlivých krajů a MPSV a stanovení minimální alokace dotací státního 
rozpočtu. 
 

Celodenní zajištění osobní podpory a pomoci – asistence lidem žijícím mimo pobytové 
sociální a zdravotní služby se stupněm závislosti IV. 

Návrh má za cíl zvýšit individualizaci financování podpory osobě se stanoveným stupněm 
závislosti IV. prostřednictvím terénní služby sociální péče osobní asistence.   

Příspěvek na péči odráží objektivně zhodnocenou individuální situaci dané osoby z hlediska 
dopadu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Příspěvek na péči není a nemá být 
kompenzací nákladů subjektů poskytujících sociální služby a není jeho cílem a funkcí 
nahradit příjem neformálně pečující osoby, přestože je účelné jej k jedné, druhé nebo oběma 
formám pomoci využívat. Příspěvek na péči sám o sobě situaci člověka závislého na pomoci 
jiné osoby neřeší a v případě poskytování podpory prostřednictvím sociálních služeb je jen 
jedním ze zdrojů, kterými jsou hrazeny náklady spojené s poskytováním sociálních služeb.  
Stejně tak v případě neformálních pečujících existují další formy podpory, než jen finanční 
částky, které z příspěvku na péči osoba závislá neformálnímu pečovateli poskytuje (např. stát 
za tyto osoby platí zdravotní pojištění).    

V době vzniku zákona o sociálních službách byl jedním z hlavních principů zdůrazňován 
prvek autonomního rozhodování o způsobu pomoci, který si člověk žijící s disabilitou zvolí. 
Praxe ukazuje, že se nenaplnila některá očekávání, zejména v oblasti plošné a stabilní 
participace na financování sociálních služeb ze strany krajů a obcí, jež měly podle 
předpokladu dorovnat náklady na poskytování sociálních služeb v rámci subsidiarity – kraje 
či obce jsou spíše schopny identifikovat skutečný, „individuálně určený rozsah pomoci“ než 
stát. Není vhodné proto uvažovat o změně koncepce příspěvku na péči a opouštět jeho 
univerzální charakter.  
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Došlo by k zásadnímu rozmělnění funkce dávky, neboť by se podle konkrétní situace osoby 
závislé měnil z individualizované kompenzační platby za sociální službu na náhradu výpadku 
příjmu pečující osoby.  

Po podrobné diskusi a zvážení různých možností byla zvolena cesta využít povinnosti 
posoudit nepříznivou sociální situaci a povinnosti uzavřít smlouvu a sjednat rozsah 
poskytované pomoci a výši úhrady podle těchto skutečností. Nově se umožňuje ve 
vymezených případech poskytovat službu osobní asistence za částečnou úhradu klienta 
služby. Tuto povinnost příslušnému poskytovateli, který tímto způsobem službu poskytne, 
a s ní vzniklé náklady může kraj vyrovnat v rámci nově formulovaného způsobu financování 
této povinnosti v ustanovení § 101b. 

Návrh je maximem možného kompromisu, a snižuje riziko „logické zkratky – tlak na zvýšení 
příspěvku na péči a dekonstrukci konceptu příspěvku na péči, nebo konceptu financování 
sociálních služeb – v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory. Konzultační proces od 
května roku 2015 byl veden zejména s poskytovateli sociálních služeb (osobní asistence, 
pečovatelská služba) a organizacemi hájícími práva osob žijících se zdravotním postižením 
a podporující principy zakotvené v čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.  

V systému sociálních služeb, resp. jejich financování, nelze řešit a priori otázku finančního 
zajištění neformálně pečujících osob, které jsou jedinými poskytovateli pomoci. Návrh se 
týká pouze osob závislých na pomoci, které alespoň v určitém rozsahu čerpají registrované 
sociální služby. V současné době se ukazuje, že disponibilní finanční zdroje mnohých osob 
(příjmy z důchodů, příspěvek na péči a další soukromé zdroje) neumožňují dostatečně 
kombinovat neformální a formální péči a přestože pro stupeň závislosti IV. se jeví za 
předpokladu uplatnění komunitní formy péče právě princip sdílení formální a neformální 
péče, existuje riziko, že osoby mají neformální péči, avšak neformální pečovatelé nemají ani 
možnost běžného odpočinku nebo jsou všichni aktéři nuceni volit pobytovou formu sociální 
služby, aniž by to bylo nutné a přáním osoby závislé na pomoci jiné osoby. 

Kontext navrženého řešení: 

• Kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, vytváří síť sociálních 
služeb, kterou financuje a současně koordinuje sociální služby a sbírá informace 
z území o potřebách pro poskytování služeb. Kraji je na základě těchto informací 
známo nejen v jaké kapacitě, je v místě  dostupný daný druh sociální služby, ale také 
to, zda je služba finančně dostupná uživatelům služby.  

• Sociální služba současně zařazena do krajské sítě sociálních služeb, má krajem v síti 
vymezenu kapacitu a na tuto kapacitu je jí vypočítána a podle disponibilních 
veřejných zdrojů poskytována veřejná podpora (vyrovnávací platba, jejíž část tvoří 
také dotace ze státního rozpočtu). Pokud je na základě zhodnocení dalších parametrů 
(plnění povinností podle § 88 zákona) může kraj rozšířit pověření, včetně působnosti 
sociální služby pro zhodnocenou a specifikovanou kapacitu nad rámec kapacity 
zařazené v síti původně.  
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• Na finanční zajištění této povinnosti se využije nově formulovaného ustanovení 
zákona o sociálních službách v § 101b a kraji bude v rozhodnutí o poskytnutí dotace 
určena účelově vázaná částka – dle odhadu vypočteného na základě předem 
stanovených parametrů – kterou kraj ministerstvu v rámci finančního vypořádání 
poskytnuté dotace vyúčtuje a nedočerpanou částku vrátí do státního rozpočtu.  

V uvedených případech jde o dotaci nad rámec běžné dotace na financování základních 
činností sociálních služeb stanovené v §101a. Tato dotace je sice také určena na pokrytí 
nákladů spojených s realizací základních činností příslušné sociální služby, ale není určena 
konkrétní osobě, u které byla zjištěna potřebnost péče a zároveň nedostatek finančních zdrojů 
na pokrytí takové péče. Výše uvedená potřebnost je hodnocena poskytovatelem sociální 
služby podle nově stanovené povinnosti poskytovatele a nedostatek finančních zdrojů vyplývá 
z principu zhodnocení výše částek poskytnutých poskytovateli v rámci dotačního řízení podle 
§ 101a a porovnání s požadavkem na dokrytí nákladů podle § 101b. Způsob stanovení výše 
podpory normativně stanoví nařízení vlády. Základní princip vychází z obecně 
formulovaného poměru nedostačující výše částky příspěvku na péči – maximálně pokrývá 4 
hodiny denně – a dále z faktu, že osobě může být zajišťována aktivními základními činnostmi 
služby taková podpora pouze určitou část dne, zbývající část dne je pokryta spánkem osoby, 
či sníženou aktivitou pečující osoby – tzv. pasivní asistencí. Tento poměr se navrhuje stanovit 
tedy jako maximálně 12 hodin aktivní asistence a maximálně 8 hodiny pasivní asistence, které 
jsou poskytnuty v průběhu 1 dne (24 hodin). V rámci tohoto poměru se navrhuje stanovit 
maximální výši částky poskytnuté krajem 130 Kč na 1 hodinu aktivní asistence (výčtem se 
vymezí základní činnosti prováděcím předpisem) a 75 Kč na 1 hodinu pasivní asistence (nová 
základní činnost „dohled“).  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

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

Současná právní úprava obsahuje některá nadbytečná ustanovení a naopak některá jsou 
chybějící. Základní pojmy jsou definovány v § 3 zákona o sociálních službách, výčet je však 
v současnosti nedostačující, navrhuje se jeho doplnění a zpřesnění. Zákon obsahuje pravidla 
pro příspěvek na péči v § 7 až 30 zákona o sociálních službách.  

Registrace poskytovatelů sociálních služeb je upravena v § 78 až § 87. O registraci rozhoduje 
krajský úřad příslušný podle trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla 
právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na 
území České republiky; v případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je MPSV, 
rozhoduje o registraci toto ministerstvo. Registrace se uděluje na dobu neurčitou. Jsou 
stanoveny podmínky registrace, definován Registr poskytovatelů sociálních služeb. Nejsou 
definovány konkrétní parametry (personální a materiálně technické) při vstupu do 
poskytování sociálních služeb. Zároveň současné znění zákona umožňuje překryv se 
systémem sociálně-právní ochrany dětí. Dílčí podmínky registrace jsou nedostatečně 
definovány.  
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Současně je nedostatečně definován vstup do systému sociálních služeb prostřednictvím 
nepříznivé sociální situace. Samotný pojem definovaný v § 3 je považován za srozumitelný, 
ale jeho využívání v praxi je nedostatečné. Sociální služby se tak stávají neefektivními a je 
náročné zajišťovat sociální služby „šité na míru“. Dále pak pojetí druhů sociálních služeb je 
velmi komplikované, existují konkrétní definice a na ně navázané činnosti, které jsou 
zákonem upraveny, ale toto pojetí je pro poskytovatele svazující, a to zejména proto, že 
dochází k překryvu činností a i samotných sociálních služeb. Duplicitní ve vztahu k sociálním 
službám jsou i některé činnosti vykonávané na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí. V současné právní úpravě je ukotveno 33 druhů sociálních služeb, které jsou 
vymezeny definicí a základními činnostmi. Jedná se o ustanovení § 37 až 70 včetně § 34 
zákona o sociálních službách, který obsahuje výčet zařízení sociálních služeb. 

 

V rámci zákona jsou definovány povinnosti poskytovatele, a to v § 88 (současně v rámci 
kontroly kvality je ověřováno plnění § 89, který je zaměřen na opatření omezující pohyb). 
Zákonné povinnosti jsou dále rozvedeny a specifikovány přílohou č. 2 vyhlášky č. 505/2006 
Sb., kde jsou uvedena kritéria standardů kvality sociálních služeb. Zákonná definice pojmu 
kvalita poskytování sociálních služeb je uvedena v § 99 zákona o sociálních službách. Správní 
delikty, které se vztahují k úpravě kvality poskytování sociálních služeb, upravuje § 107 
zákona o sociálních službách, § 108 stanoví, jaký subjekt v jakém stupni správní delikt 
projednává. 

Podmínky pro odejmutí registrace jsou stanoveny v § 82 odst. 3. Dvě možnosti zrušení 
registrace v souvislosti s kvalitou sociálních služby jsou upraveny v ustanovení § 82 odst. 3 
písm. b) a c). Registraci je oprávněn odejmout registrující orgán, který takto rozhodne. Zákon 
v současnosti nestanoví MPSV pravomoc rozhodnout o zrušení registrace. A to ani v případě, 
kdy na základě zjištění inspekce poskytování sociálních služeb je příslušným správním 
orgánem pro zahajování řízení o správním deliktu na základě ustanovení § 107 zákona. 
Z hlediska praxe současné kontrolní a správní činnosti je zásadním nedostatkem skutečnost, 
že při zjištění ohrožení života klientů nedisponuje správní orgán (MPSV) pravomocí 
rozhodnout o zrušení registrace. Je-li zjištěno porušení povinností poskytovatele při 
poskytování sociálních služeb zvlášť závažným či jiným, život a zdraví ohrožujícím 
způsobem, neumožňuje současná právní úprava pružně reagovat na akutní zjištění porušování 
lidských práv a svobod. Jinými slovy krajskému úřadu jako registrujícímu orgánu, není podle 
platné právní úpravy umožněno okamžité zrušení registrace v situaci, kdy je zjištěno 
bezprostřední ohrožení zdraví a života klientů sociální služby.  

Opatření omezující pohyb je upraveno v § 89 zákona o sociálních službách. Stanoví pravidla 
užití opatření, povinnosti poskytovatele včetně povinnosti informování o užití opatření, 
pravidla pro vedení evidence a možnost nahlížení. Současná právní úprava stanoví v § 89 
odst. 2 zákona o sociálních službách povinnost poskytovatele dodržet posloupnost užití 
opatření omezující pohyb. Tato povinnost neumožňuje respektovat například předchozí 
zkušenost z řešení obdobné situace a v praxi vede často ke stupňování konfliktu.  
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Zároveň není zdůrazněno užití opatření jako krajního prostředku ve specifické situaci, 
aplikace § 89 zákona o sociálních službách na situace dlouhodobé, trvající či preventivní je 
při stávající konstrukci nevhodná. Nedostatečnými se pak stávají i kontrolní mechanismy. 
Není zdůrazněno, že poskytovatel má povinnost vést údaje a evidenci použití opatření 
omezující pohyb v tzv. sociální dokumentaci klienta. 

Působnost při zajišťování sociálních služeb je upravena v § 92 až 96a zákona o sociálních 
službách, a to pro obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, obec, kraj a MPSV. 
Povinnosti obce jsou v rámci zákona stanoveny v § 94. V praxi se ukazuje, že vymezení 
povinnosti obce spoluvytvářet podmínky pro zajištění potřeb osob není dostačující a je třeba 
je konkretizovat ve vztahu k financování sociálních služeb ze strany obce. 

Oblast financování sociálních služeb upravuje § 101až 105 zákona o sociálních službách. 
Současné znění zákona dostatečně nepokrývá všechny způsoby financování sociálních služeb. 
Je žádoucí, aby zákon o sociálních službách jako lex specialis pro oblast financování 
sociálních služeb rámcově umožnil financování všemi způsoby (se zdůrazněním preference 
dotací a veřejných zakázek, zejména u služeb zařazených do příslušné sítě). Konkrétně se 
navrhuje sjednocení nástrojů a způsobů financování sociálních služeb s vazbou na jejich 
plánování/síťování.  

Dále současné znění zákona o sociálních službách nestanoví závaznou alokaci na dotace na 
sociální služby ani termíny, v rámci kterých by mělo docházet k zásadním krokům 
realizovaným při dotačních řízeních jednotlivých krajů/Hl. města Prahy vůči poskytovatelům 
sociálních služeb. To se v praxi ukazuje jako zásadní problém, který zvyšuje nestabilitu 
prostředí poskytování sociálních služeb. Je tudíž na místě, aby byla v zákoně definována 
alespoň minimální nepodkročitelná hranice alokace dotací na sociální služby. Rovněž je 
žádoucí upravit termíny otevření počítačového programu pro podávání žádostí o poskytnutí 
dotace a nejpozdější termín zaslání 1. a 2. splátky dotace.  

Současná právní úprava v § 111 zákona o sociálních službách stanovuje zaměstnavateli 
povinnost zabezpečit sociálnímu pracovníkovi další vzdělávání, vymezuje formy dalšího 
vzdělávání, definuje podrobnosti k jednotlivým formám dalšího vzdělávání a určuje 
náležitosti dokladu o absolvování dalšího vzdělávání. V současném znění zákona je potřeba 
upravit oblast dalšího vzdělávání sociálního pracovníka a přidat další formu - supervize. 

Stávající právní úprava nestanovuje podmínky dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků, kteří 
řídí, organizují a kontrolují činnost sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách 
a dalších odborných pracovníků v sociálních službách, a v působnosti sociálních služeb.  

Úprava odborné způsobilosti pro výkon povolání v sociálních službách je obsažena v § 115 až 
117 zákona o sociálních službách. Je upraven okruh pracovníků, kteří v sociálních službách 
vykonávají odbornou činnost a pracovníků v sociálních službách. 

Současná právní úprava zákona o sociálních službách v § 117a, § 117c, 117e upravuje 
kompetence MPSV při rozhodování o udělení akreditace vzdělávacím programům pro 
sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky a neformální 
pečovatele. 
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V souvislosti se změnami v akreditačním systému, především z důvodu vytvoření 
informačního systému pro správu akreditací je nutné upravit i tato ustanovení. Zároveň je 
nutné upravit systém termínů podávání žádostí o akreditaci, jelikož praxe prokázala, že 4 
termíny zasedání akreditační komise ročně jsou nevyhovující z důvodu malé flexibility 
systému a dlouhého schvalovacího období. Pro potřeby kontrolní činnosti a sledování kvality 
a efektivity vzdělávacích programů je požadováno dát vzdělavatelům širší povinnost vedení 
dokumentace, tzn. především prezenční listiny, evaluační dotazníky, kopie vydaných 
osvědčení, doklady o realizaci kurzů prostřednictvím schválených lektorů apod. 

Současná právní úprava zákona o sociálních službách neumožňuje  participaci rezortní 
organizace na činnostech v akreditačním procesu. 

Inspekce poskytování sociálních služeb je v současné době upravena v  § 97 až 99 zákona o 
sociálních službách, podle kterých vykonává inspekci MPSV. Stejně tak vede MPSV správní 
řízení v případě, že dojde při inspekci ke zjištění správního deliktu.  

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění obsahuje úpravu zařízení sociálně-
právní ochrany a jejich činnosti v § 39 až 43. Tato zařízení mohou zřizovat fyzické osoby, 
právnické osoby nebo obce a kraje v samostatné působnosti na základě pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany podle § 49 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon upravuje 
celkem 4 druhy zařízení sociálně-právní ochrany, kterými jsou zařízení odborného 
poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a výchovně rekreační tábory pro děti. 
 
Zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40) poskytují doporučení zaměřená na 
řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí a na péči rodičů o děti zdravotně postižené. V 
rámci odborného poradenství se poskytují nebo zprostředkovávají rodičům nebo jiným 
osobám odpovědným za výchovu dětí rady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších 
otázkách týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících 
z péče o děti. Zařízení odborného poradenství pro péči o děti mohou poskytovat nebo 
zprostředkovávat také poradenství pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny. 
Zaměření činnosti zařízení odborného poradenství pro péči o děti je velmi blízké činnosti 
manželských a rodinných poraden podle zákona o sociálních službách, při kterých jsou tato 
zařízení rovněž nejčastěji provozována. V oblasti poradenství zaměřeného na péči o děti se 
zdravotním postižením je zase činnost zařízení odborného poradenství pro péči o děti 
obdobná službám rané péče podle § 54 zákona o sociálních službách.  
 
Zařízení sociálně výchovné činnosti (§ 41) jsou určena zejména ohroženým dětem uvedeným 
v § 6, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana; těmto dětem nabízí programy rozvíjení 
sociálních dovedností, výchovných činností a využití volného času. Zařízení sociálně 
výchovné činnosti jsou nejčastěji zřizována a provozována při nízkoprahových zařízeních pro 
děti a mládež podle § 62 zákona o sociálních službách, která jsou určena pro obdobný okruh 
dětí a mladých lidí ohrožených společensky nežádoucími jevy. 
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42) poskytují ochranu a pomoc dítěti, které 
se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo 
ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo 
zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným 
způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá 
v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb 
a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. 
 
Dítě se do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc svěřuje: 
  
a) na základě rozhodnutí soudu – může se jednat o předběžné opatření soudu, rozsudek o 
nařízení výchovného zařízení podle § 13a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (nařízení 
pobytu dítěte na dobu 3 měsíců) nebo rozsudek o svěření dítěte do péče zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc na dobu nejdéle 6 měsíců podle § 971 odst. 2 občanského 
zákoníku; 
  
b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností – dítě může být na 
žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí umístěno v péči zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc po dobu 24 hodin, do té doby musí s dalším pobytem dítěte v zařízení 
vyslovit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, anebo musí být podán 
návrh na nařízení předběžného opatření soudu; 
  
c) na základě dohody se zákonným zástupcem dítěte – dítě může být umístěno v zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc na základě dohody se zákonným zástupcem nejdéle po dobu 
3 měsíců, se souhlasem příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí je pak možné 
prodloužit pobyt dítěte v zařízení o další 3 měsíce; 
  
d) na základě žádosti dítěte - dítě může být na základě své žádosti umístěno v péči zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu 24 hodin, do té doby musí s dalším pobytem 
dítěte v zařízení vyslovit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, anebo 
musí být podán návrh na nařízení předběžného opatření soudu. 
 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje dětem pobytovou službu, která 
zahrnuje zajištění plného přímého zaopatření (ubytování, stravování, ošacení) a zajištění 
odborné poradenské a psychologické pomoci dítěti. Vedle toho je zařízení povinno 
spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování 
záležitostí týkajících se dítěte, zajistit jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, 
které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči 
a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem 
sociálně-právní ochrany. 
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V souladu s § 9a odst. 3, 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc povinna řídit se standardy kvality při poskytování sociálně-
právní ochrany dětí, které obsahují standardy sociální práce s klientem, standardy 
personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany a požadavky na 
technické a materiální zajištění sociálně-právní ochrany. V podrobnostech jsou standardy 
kvality pro činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc upraveny v příloze č. 3 
k vyhlášce MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-
právní ochraně dětí. Inspekci dodržování standardů kvality v zařízeních pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc provádějí krajské pobočky Úřadu práce ČR na základě § 50a zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého platí pro postup při této inspekci obdobně 
ustanovení zákona o sociálních službách o postupu při provádění inspekce sociálních služeb. 
 
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje rovněž podmínky financování pobytu dítěte 
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc prostřednictvím příspěvku na úhradu pobytu 
a péče a státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Příspěvek na úhradu pobytu a péče (§ 42b - § 42f) jsou povinni na základě rozhodnutí ředitele 
nebo ředitelky zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc hradit rovným dílem rodiče 
dítěte, jejichž dítě bylo do zařízení umístěno rozhodnutím soudu nebo na žádost obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností. Výše příspěvku na úhradu pobytu a péče činí za 
kalendářní měsíc nejvýše 1,6násobek částky životního minima nezaopatřeného dítěte podle 
zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Nárok na státní příspěvek pro 
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42g - § 42n) vzniká zřizovateli 
tohoto zařízení v případě, že je dítě umístěno do péče zařízení na základě rozhodnutí soudu 
nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a dále i v ostatních případech 
umístění dítěte do péče zařízení za předpokladu, že obecní úřad obce s rozšířenou působností 
považuje umístění dítěte do zařízení za důvodné. Státní příspěvek je určen na úhradu pobytu 
a péče poskytované dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zřizovatel zařízení 
je povinen využít státní příspěvek pouze pro zařízení, ve kterém je dítě umístěno. Výše 
státního příspěvku činí za kalendářní měsíc 22 800 Kč. O přiznání státního příspěvku 
rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa sídla zařízení, a to na základě písemné žádosti 
podané zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo jím pověřenou 
osobou. 
 
Výchovně rekreační tábory pro děti (§ 43) se zřizují zpravidla v době školních prázdnin a jsou 
určeny zejména pro ohrožené děti uvedené v § 6, na které se zaměřuje sociálně-právní 
ochrana. Pobyt ve výchovně rekreačním táboře se dítěti poskytuje na žádost zákonných 
zástupců dítěte nebo s jejich souhlasem. Účelem pobytu ve výchovně rekreačních táborech 
pro děti je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování 
a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Na výchovně rekreační tábory 
pro děti se vztahují podmínky pro pořádání zotavovacích akcí pro děti stanovené v § 8 - § 11a 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
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Podmínkou pro vydání pověření ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany je 
podle § 49 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí: 
a) podání písemné žádosti, 
b) prokázání odborné způsobilosti podle § 49a zákona o sociálně-právní ochraně dětí u všech 

osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo poskytovat, předložení dokladu 
o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu jejich dřívějších zaměstnání a dalších 
pracovních činností; 

c) bezúhonnost 
    1. všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, 
    2. právnické osoby, která bude sociálně-právní ochranu poskytovat, 
d) zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany 

prokázané posudkem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, jde-li o pověření ke 
zřízení a provozování zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a výchovně rekreačního tábora, 
e) vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována 
sociálně-právní ochrana, prokázané příslušným dokladem, 

f) potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany 
a provozování zařízení sociálně-právní ochrany, 

g) předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává 
výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla 
hospodaření. 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky pro vydání pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí jsou obdobné podmínkám pro registraci k poskytování sociálních služeb podle 
§ 79 odst. 1 zákona o sociálních službách. O žádosti o vydání pověření rozhoduje krajský 
úřad příslušný podle místa sídla nebo trvalého pobytu žadatele. V případě, že žadatel žádá 
pouze o vydání pověření ke zřízení a provozování výchovně rekreačního tábora pro děti, 
rozhoduje o žádosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí zřízená starostou obce 
s rozšířenou působností podle § 38 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V rozhodnutí 
o vydání pověření se uvede název a adresa sídla zařízení sociálně-právní ochrany, 
k jehož zřízení a provozování se pověření vydává, nejde-li o pověření ke zřízení 
a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (viz § 49 odst. 5). Jestliže pověřená 
osoba hodlá zřídit a provozovat nové zařízení sociálně-právní ochrany, musí krajský úřad 
požádat o vydání rozhodnutí o změně pověření k výkonu sociálně-právní ochrany podle § 49 
odst. 6. V případě, že pověřená osoba chce zřídit nové zařízení sociálně-právní ochrany anebo 
jiné pracoviště téhož zařízení sociálně-právní ochrany v obvodu jiného krajského úřadu, 
rozhoduje krajský úřad o změně pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu sociálně-
právní ochrany na základě závazného stanoviska krajského úřadu, v jehož obvodu má být 
zařízení nebo pracoviště zřízeno. Závazné stanovisko krajského úřadu musí být odůvodněno 
zejména potřebami poskytování sociálně-právní ochrany v jednotlivých typech zařízení 
sociálně-právní ochrany na území kraje, s přihlédnutím k dalším zařízením určeným pro 
poskytování péče a pomoci dětem na území kraje (§ 49 odst. 7). 
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Vedle pověření k zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany dětí může být 
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vydáno i ve vztahu k dalším činnostem uvedeným 
v § 48 odst. 2 písm. a), b) zákona o sociálně-právní ochraně dětí, které jsou svým obsahem 
a povahou obdobné činnostem vykonávaným registrovanými poskytovateli sociálních služeb, 
a to konkrétně k: 
- vyhledávání ohrožených dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana, 
- poskytování pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících 

s péčí o dítě, 
- poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte 

a při péči o dítě zdravotně postižené, 
- pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 

problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, 
- výkonu činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich 

vzniku (zejména sledování projevů nesnášenlivosti a násilí u dětí, věnování pozornosti 
dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, zabraňování pronikání nepříznivých sociálních 
a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí, nabízení programů pro využití volného 
času dětí se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem apod.). 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

MPSV bude školit inspektory poskytování sociálních služeb v novém pojetí kvality sociálních 
služeb. Zaměřením na nepříznivou sociální situaci, na níž služba reaguje, se mění zaměření 
inspekce od kontroly řízení kvality služeb ke kontrole kvality služeb. 

V oblasti příspěvku na péči se návrh týká MPSV jako odvolacího orgánu. 

 

Kraje a krajské úřady 

Vzhledem k tomu, že se změní některé zásadní parametry systému sociálních služeb, bude 
třeba se seznámit s novými pojmy a dalšími oblastmi změn. Kraje a krajské úřady budou 
muset aktualizovat informační materiály pro občany, které se týkají sociálních služeb.  

Registrující orgán – novela zákona se ve velké míře dotkne registrujícího orgánu, především 
v oblastech: 

- Registrace podle místní příslušnost 
- Obnova registrace 
- Posouzení a kontrola podmínek personálního a materiálně technického zajištění 
- Častější kontroly registrace 
- Vyhledávání služeb bez oprávnění. 
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O registraci poskytovatele sociálních služeb dosud rozhoduje krajský úřad příslušný podle 
místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Je 
navrhováno stanovit místní příslušnost registrujícího orgánu podle místa poskytování sociální 
služby. Postupně dojde v rámci obnovy registrace u stávajících poskytovatelů 
k přeregistrování cca 630 služeb, jejíž zařízení nejsou ve správním obvodě registrujícího 
orgánu. Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany k činnostem, které nadále 
nebudou upraveny v zákoně č. 359/1999 Sb., budou žádat o vydání registrace na činnosti, 
které dosud prováděly pouze v režimu pověření. 

V současné době je vydáváno rozhodnutí o registraci na dobu neurčitou. Registrující orgán 
s ohledem na velký počet služeb někdy neprovede kontrolu v každé registrované službě 
opakovaně a mnohdy ani jednou. S ohledem na počet služeb, kterých je nyní cca 5 587 
a k počtu úvazků registrátorů na krajských úřadech v počtu 30,7 při zajištění dalších agend 
(změny registrace, rušení registrace, místní šetření, šetření nelegálních služeb a další), nelze 
tyto kontroly řádně opakovaně ve všech službách zajistit. Velkou změnou pro registrační 
orgány bude zavedení registrace na dobu určitou. Prvně bude vydáno rozhodnutí na dobu pěti 
let. Do této doby bude muset být vykonána kontrola registračních podmínek registrujícím 
orgánem. Po provedení kontroly bude registrace prodloužena na dobu neurčitou.  

U stávajících poskytovatelů bude stanoveno přechodné období, v jehož průběhu registrující 
orgán jednotlivé poskytovatele postupně osloví s požadavkem na obnovu registrace. Pokud by 
byli všichni poskytovatelé povinni požádat o obnovení registrace od data nabytí účinnosti 
novely, registrující orgán by byl jednorázově přetížen správním řízením o obnovení 
registrace, což za stávajícího počtu pracovníků – registrátorů není vhodné. Bude tedy na 
úvaze konkrétního registrujícího orgánu, v jakém časovém horizontu a v jaké posloupnosti 
osloví jím registrované poskytovatele sociálních služeb. Po doložení všech nezbytných 
dokladů a vydání rozhodnutí o registraci bude registrace prodloužena na dobu neurčitou. 

Povinnost obnovování registrace z krajských úřadů částečně sejme zátěž provádění kontrol při 
velkém počtu registrovaných služeb a malém počtu zaměstnanců. Kontroly plnění podmínek 
registrace se budou moci zaměřovat pouze na „problematické“ poskytovatele, u nichž je 
podezření, že neplní oznamovací povinnost a nedokládají aktualizace registračních podmínek. 

Povinností obnovení registrace a následně častější kontrolou dojde také ke zkvalitnění dozoru 
nad oblastí sociálních služeb, což přispěje zejména k větší ochraně práv klientů sociálních 
služeb. 

Registrující orgán si sám efektivně rozloží, naplánuje a následně provede přeregistrování 
stávajících poskytovatelů v souladu s nově upravenou místní příslušností registrujícího orgánu 
tak, aby nedošlo k nadměrnému přetížení jeho pracovníků. 

Nelegální subjekty, které vykonávají činnosti odpovídající sociálním službám, aniž by měly 
k výkonu těchto činností oprávnění ve formě registrace, provozují zejména tzv. ubytovny 
nebo hotely pro seniory. Za poskytování sociálních služeb bez registrace lze považovat 
i poskytování terénní služby (zejména pečovatelské služby nebo osobní asistence) způsobem, 
který nese znaky služby pobytové, nikoli terénní (např. v tzv. domech s pečovatelskou 
službou).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAE3JUFOX)



27 
 

Tento způsob poskytování sociálních služeb je v rozporu se zákonem o sociálních službách, 
pokud nelze prostředí, ve kterém je tato terénní služba poskytována, posoudit jako přirozené 
prostředí klienta. 

 

Obce a obecní úřady 

Vzhledem k tomu, že se změní některé zásadní parametry systému sociálních služeb, bude 
třeba se seznámit s novými pojmy a dalšími oblastmi změn. Obce a obecní úřady budou muset 
aktualizovat informační materiály pro občany, které se týkají sociálních služeb. Pověřené 
obecní úřady budou nově rovněž vykonávat působnost při zajišťování sociálních služeb. 

 

Poskytovatelé sociálních služeb a pověřené osoby 

Poskytovatelů sociálních služeb se změny dotknou nejvíce. Budou muset reagovat na změny 
druhů sociálních služeb, jednotlivých základních činností a úkonů. To bude vyžadovat změny 
administrativního rázu - někteří z nich budou muset změnit druh sociální služby, který 
poskytují, tedy nově se registrovat, změnit vzory veškerých dokumentů, aktualizovat 
informace na webových stránkách a dalších publikačních materiálech. Nově bude pro všechny 
platit povinnost registrovat kromě okruhu osob ještě nepříznivou sociální situaci. Krátkodobě 
toto znamená navýšení administrativní zátěže, avšak provedením těchto změn se 
v dlouhodobém horizontu očekává naopak snížení administrativy. Kromě výše uvedeného 
však někteří poskytovatelé přehodnotí přístup k žadatelům o jejich službu. Na jednání 
se žadatelem bude muset být brán větší zřetel, v určitých případech bude třeba provést 
důkladnější sociální šetření, aby bylo možno nepříznivou sociální situaci dané osoby lépe 
posoudit. Výsledky sociálního šetření i samotného jednání musí být srozumitelně 
zaznamenány, aby bylo zřejmé, na základě čeho se dospělo k rozhodnutí, že je daná osoba 
skutečně v nepříznivé sociální situaci, na kterou sociální služba reaguje. 

Současně však poskytovatelé budou prostřednictvím naplnění revidovaných ustanovení 
schopni lépe naplňovat účel sociálních služeb, tj. posilovat sociální začlenění a samostatnost 
lidí. Odstraněním duplicit a lepším propojením požadavků na kvalitu sociálních služeb se 
poskytovatelé budou orientovat v zákonných požadavcích. Promýšlení konceptu a fungování 
organizace včetně evaluace povede k jejímu rozvoji a dosahování cílů, efektivnějšímu 
managementu. Nové požadavky povedou ke snížené administrativní zátěži pro poskytovatele, 
a to zejména proto, že jsou stanoveny požadavky na dokumentaci, odstraňují se ustanovení, 
která vyžadovala metodické postupy bez určení, apod. 

Revidované pojetí kvality sociálních služeb přináší minimum nových požadavků, pracuje již 
v současnosti realizovanou dobrou praxí a definuje tzv. minimální kvalitu, která by již nyní 
měla být běžnou praxí.  

Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany k činnostem, které budou nadále 
poskytovány pouze v režimu sociálních služeb, budou mít možnost během přechodného 
období nadále vykonávat činnosti, ke kterým byly pověřeny.  
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Okamžikem zahájení poskytování sociální služby na základě registrace dojde k zániku 
pověření. Pověření zanikne nejpozději uplynutím přechodného období.  

 

Úřad práce 

Agenda inspekcí sociálně- právní ochrany přejde od 1. ledna 2018 z Úřadu práce České 
republiky na MPSV. S přechodem inspektorů z ÚP ČR na MPSV se jejich vykonávaná 
činnost nemění. 

V oblasti příspěvku na péči se návrh týká Úřadu práce, který rozhoduje v I. stupni a vyplácí 
dávku.  

 
Vzdělavatelé (oblast akreditací vzdělávacích programů) 
V současné době se pohybuje na trhu vzdělávání více než 500 vzdělávacích zařízení, které 
nabízí akreditované kurzy. Navrhované úpravy směřují k zefektivnění procesů (využívání 
počítačového programu, který je uživatelsky přívětivý a poskytuje informace online), 
zrychlení akreditačního řízení a zvýšení kvality realizovaných programů. Vzdělavatelům bude 
uložena širší povinnost vedení dokumentace, tzn. především prezenční listiny, evaluační 
dotazníky, kopie vydaných osvědčení, doklady o realizaci kurzů prostřednictvím schválených 
lektorů apod. Vzdělavatelé rovněž budou muset zareagovat na změny v oblasti okruhu 
pracovníků, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách. 

 

1.5 Popis cílového stavu  
Přijetím úprav systému sociálních služeb a doplněním činností sociální práce prostřednictvím 
novely zákona o sociálních službách budou odstraněny bariéry současné právní úpravy. Jedná 
se především o odstranění nesouladu mezi legislativní normou upravující oblast poskytování 
sociálních služeb a potřebami dobré praxe poskytování sociálních služeb. Současně budou 
doplněna ustanovení, které jsou nezbytná pro zajištění kvalitních, odborných a bezpečných 
sociálních služeb, které budou více odpovídat potřebám klientů. Dále jsou doplněna 
ustanovení o působnosti v sociálních službách a při výkonu činností sociální práce na 
obecních a krajských úřadech tak, aby došlo k souladu právních úprav a byla zajištěna 
odbornost a kvalita sociální práce sociálních pracovníků ve veřejné správě. Dochází 
k doplnění definovaných činností sociální práce sociálních pracovníků tak, aby vycházely 
z potřeb klientů a zároveň byl zajištěn soulad těchto činností s cílem předcházet vzniku 
nežádoucích sociálních jevů a minimalizace důsledků nepříznivé sociální situace klienta. 

Systém sociálních služeb a služeb poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-
právní ochrany dětí bude optimalizován, bude přehlednější, jednodušší a stabilnější. Díky 
prohloubení spolupráce veřejné správy a posílení meziresortní spolupráce bude systém dále 
celkově výrazně efektivnější a pro všechny zúčastněné srozumitelnější ve způsobu svého 
financování a plánování.  
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Bude vydefinováno a upřesněno východisko pro poskytování sociálních služeb, tj. nepříznivá 
sociální situace, a to jak na úrovni žadatele o sociální službu, popisu poskytované služby 
i samotné vstupní registrace poskytovatele. Poskytování sociálních služeb bude moci více 
vycházet z potřeb klientů, a bude tak efektivnější ze strany poskytovatele a poskytované více 
na míru klientovi, tudíž přispěje k jeho bezpečnosti a cílenější podpoře a péči, které budou 
odpovídat parametry sociální služby. 

Upravené znění zákona o sociálních službách bude minimalizovat nedostatky, kterými jsou 
nedostatečná konkrétnost a nadměrnost administrativní zátěže.  

Z hlediska prioritních témat se jedná především o tyto oblasti:  

 
Oblast příspěvku na péči - Cílem návrhu je v oblasti příspěvku na péči především prodloužit 
dobu, kdy zůstává zachován nárok na výplatu této dávky i po dobu hospitalizace osoby, která 
je na péči jiné osoby závislá, dále vymezit pojem sociální šetření pro účely této dávky a 
urychlit řízení o příspěvku na péči.  

  

Optimalizace druhů sociálních služeb – Cílem změny je zpřehlednění a zjednodušení 
systému, odstranění duplicit. Z důvodů uvedených v kapitole 1. 2. vyplývá potřeba upravit 
současné rozdělení druhů sociálních služeb a výčet jejich činností a úkonů. Přitom se vychází 
z toho, že nové rozdělení bude respektovat jedinečnost jednotlivých druhů služeb tak, aby 
nový systém byl efektivní a snížil administrativní náročnost. Navrhovaná úprava by měla 
zamezit dvojímu výkladu některých ustanovení a dalším nejasnostem vyplývajícím 
z nepřesného vymezení základních činností a úkonů, které se u některých druhů služeb liší jen 
velmi málo. Dále se upřesňují i další oblasti, například formy poskytování sociálních služeb 
nebo výčet zařízení sociálních služeb. 

Vyjasněn bude také vztah sociálních služeb a služeb poskytovaných na základě pověření 
k sociálně-právní ochraně dětí, a to zařazením některých činností definovaných v zákoně 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, pod vybrané sociální služby. Návrh odstraní 
duplicity mezi zajištěním sociálních služeb a obsahově totožných služeb poskytovaných na 
základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, mimo jiné posílí spolupráci veřejné 
správy a neziskového sektoru. Navrhuje se stávajících 33 druhů sociálních služeb převést do 
nové struktury a lépe definovat činnosti a úkony. Cíl optimalizovat druhy sociálních služeb je 
v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025, která obsahuje 
Specifický cíl I. 3: Revize současných druhů sociálních služeb.  

 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb – zpřesní se východisko pro poskytování 
sociálních služeb, tj. nepříznivá sociální situace, která doplní v současnosti problematické 
pojetí „okruhu osob“. Cílem je zohlednění celkové nepříznivé sociální situace osoby, která 
potřebuje sociální službu a zajistit, aby sociální služba byla schopna zajistit odbornou a 
kvalitní podporu.  Do sociálních služeb již nebudou přijímány osoby, které skutečně sociální 
služby nepotřebují, a celý systém bude efektivnější, a to především proto, že se budou 
poskytovat sociální služby „šité na míru“ klienta.    
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Nabídka sociálních služeb bude pro klienta srozumitelnější a sjednaný cíl spolupráce bude 
odpovídat skutečným potřebám klienta a možnostem poskytovatele. Budou specifikována a 
upravena nepodkročitelná kritéria pro registraci sociální služby, která zajistí jednotnost na 
celém území České republiky a rovnost přístupu. V oblasti registrace se upravuje místní 
příslušnost registračního orgánu podle místa poskytování sociální služby, upravují se 
registrační podmínky, a to především v souvislosti se zavedením personálního a materiálně 
technického standardu, ale i další problematická ustanovení. Dále pak se specifikují 
náležitosti popisu realizace sociální služby, jako nástroje pro zajištění jednotné nabídky pro 
zájemce a žadatele o sociální službu a náležitosti rozhodnutí o registraci.  

Personální standard stanoví minimální počty úvazků pracovníků v přímé péči (sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách) pro každý druh sociální služby. Materiálně 
technický standard stanoví pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (chráněné 
bydlení, domovy sociální péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní 
stacionáře) podmínky např. pro stav budovy, materiální vybavení apod. Žadatel o registraci 
bude při předkládání žádosti o registraci stále předkládat popis personálního zajištění 
poskytovaných sociálních služeb (organizační strukturu, popis pracovních pozic) a registrační 
orgán posoudí, zda je toto zajištění v souladu s personálním standardem, jehož naplnění je 
podmínkou získání registrace. Povinnost navrhnout personální standard vyplývá také ze 
Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020.  

Shodný postup bude u materiálně technického zajištění – poskytovatel předloží zajištění 
a registrační orgán posoudí soulad. Podmínky personálního a materiálně technického zajištění 
stanoví prováděcí právní předpis. 

Rozhodnutí o registraci bude vydáváno na dobu určitou. Po splnění podmínek stanovených 
zákonem, bude dále, po pěti letech vydáno rozhodnutí na dobu neurčitou. 

Nově bude upravena kontrola registračních podmínek registrujícím orgánem, která bude 
vykonána vždy do pěti let od udělení registrace. Toto bude podmínkou pro získání registrace 
na dobu neurčitou.  

Registrační orgán bude moci rozhodnout o okamžitém zrušení registrace, jestliže při inspekci 
poskytování sociálních služeb budou zjištěny závažné nedostatky, jejichž důsledkem je 
bezprostřední ohrožení zdraví a života osob, kterým jsou sociální služby poskytovány.  

Související oblastí je problém nelegálních poskytovatelů sociálních služeb. Pověřenému 
obecnímu úřadu/újezdnímu úřadu se ukládá povinnost cíleně vyhledávat poskytovatele 
sociálních služeb bez oprávnění a bezodkladně informovat obecní úřad obce s rozšířenou 
působností a krajský úřad, pokud má podezření, že na jeho území je poskytována sociální 
služba, aniž by jí bylo vydáno rozhodnutí o registraci.  

Oblast úpravy registrací vychází mimo jiné z Národní strategie rozvoje sociálních služeb na 
období 2016 – 2025, konkrétně ze Specifického cíle F1: Upravit systém registrací 
poskytování sociálních služeb, Specifického cíle F2 Definovat personální a materiální 
standardy pro jednotlivé sociální služby. 
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Kvalita sociálních služeb – povinnosti definované v § 88 zákona o sociálních službách 
budou stručnými požadavky, které rozvíjejí kritéria standardů kvality sociálních služeb. Nově 
budou požadavky kvality rozděleny do 5 oblastí: garance sociální služby, průběhu 
poskytování sociální služby, ochrany lidských práv a svobod, vedení dokumentace a v oblasti 
podpory osoby, které jsou poskytovány sociální služby, ve využívání dalších veřejných 
služeb. Dělení tak lépe odpovídá procesu poskytování sociálních služeb a souvisejících 
oblastí, a to zejména propojením dílčích etap procesu poskytování sociálních služeb, kterými 
jsou jednání o sociální službě, uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, individuální 
plánování a vyhodnocování sociální služby. Dále pak jsou významně omezeny 
administrativní požadavky prostřednictvím konkrétní specifikace požadovaných dokumentů 
poskytovatele. Budou odstraněny nekonkrétní požadavky, a to např. poslání, cíle sociální 
služby, apod. Dojde tak k významnému snížení administrativní zátěže poskytovatelů. 
V návaznosti na povinnost, která stanoví, že poskytovatel sociální služby je povinen plnit 
standardy kvality sociálních služeb, jsou dílčí požadavky na administrativní zátěž 
poskytovatele poníženy právě ve formulaci dílčích kritérií. V praxi poskytování sociálních 
služeb se jednalo zejména o kritérium, které stanoví, že poskytovatel je povinen mít písemně 
zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle 
nich postupovat. V samotném procesu poskytování sociální služby však s ohledem na 
skutečnost, že tento požadavek zákonná úprava nijak nespecifikuje, vyvolával tento 
požadavek nejasnosti. Proto nové formulace povinností a na ně navazujících kritérií tento 
požadavek neobsahují a nahrazuje se pouze výčtem konkrétních dokumentů, které jsou věcně 
upraveny v oblastech standardů společně s popisem základních požadavků na jejich obsah.  

V oblasti kvality jsou významně sníženy požadavky z oblasti personální a materiálně 
technické, které jsou nově upraveny v oblasti registrace poskytovatelů sociálních služeb. 
Cílem je přesunutí těchto požadavků do úpravy registrace proto, že se stanoví konkrétní 
nepodkročitelné vstupní požadavky na tyto oblasti. V části kvality zůstanou ustanovení, která 
jsou nezbytná pro proces poskytování sociální služby a budou poměřována s nepříznivou 
sociální situací klienta a nepříznivou sociální situaci registrovanou poskytovatelem. Sociální 
služby tak budou lépe odpovídat potřebám klientů a současně pro poskytovatele budou 
stanoveny přesnější mantinely. Tímto krokem se odstraňuje dlouhodobá duplicita systémů 
kvality (a současně inspekce poskytování sociálních služeb) a registrace poskytovatelů 
sociálních služeb. Do úpravy registrace se taktéž přesouvá informovanost, která je zajištěna 
existencí písemného registru. Posiluje se tak role existujícího elektronicky přístupného 
systému. Ubírají se nespecifikované požadavky pro poskytovatele, kteří hledali různé 
způsoby, jak je naplnit. Tím se taktéž snižuje administrativní zátěž pro poskytovatele. 

Celkově dochází k významnému snížení požadavků na poskytovatele, vypuštění 
nesrozumitelných a neobjektivních a nedoložitelných požadavků, které nejsou zcela nezbytné 
pro kvalitu sociální služby, a dílčí požadavky se konkrétněji formulované přesouvají do 
oblasti registrace.  
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Významným tématem, které se posiluje v rámci novely zákona o sociálních službách, je 
nepříznivá sociální situace. Ta bude registrována poskytovatelem již při vstupu do systému 
poskytování sociálních služeb. Poskytování bude poměřováno právě nepříznivou sociální 
situací. Poskytovatel bude veškeré procesy nastavovat podle nepříznivé sociální situace 
uvedené v rozhodnutí o registraci, která vychází z konkrétních potřeb klientů a současně 
i z jejich nepříznivých sociálních situací. Systém se stane srozumitelnějším pro klienta, 
současně i pro poskytovatele, který bude moci více specifikovat pro koho, jak a s jakým cílem 
poskytuje sociální služby. Zároveň bude mít poskytovatel možnost klienta, jehož nepříznivá 
sociální situace neodpovídá jeho registrované nepříznivé sociálních situaci, kterou 
poskytovatel řeší, odmítnout.  

Současně bude upravena a doplněna oblast správních deliktů, které jsou uvedeny v § 107 
zákona o sociálních službách.  Bude stanoven správní delikt, který souvisí s ochranou 
lidských práv a svobod. Správní delikty se více provazují se zněním povinností v konkrétnosti 
kritérií standardů kvality sociálních služeb, protože se upravuje současně znění § 99, kde je 
definovaná kvalita. Toto provázání a specifikace vytvoří systém více návodný 
a srozumitelnější jak pro poskytovatele, tak pro subjekty podle § 108 zákona. Dále pak jsou 
navrhovány dílčí úpravy znění správních deliktů a maximální výše pokuty. Důvodem 
navýšení částek je z hlediska nákladnosti zajištění systému a zdůraznění dílčích skutkových 
podstat, které jsou předmětem správních deliktů. 

Požadavky na změny v oblasti kvality jsou taktéž obsaženy v Národní strategie rozvoje 
sociálních služeb na období 2016 – 2025, ve Specifickém cíli „E.1 Legislativně vymezit 
požadavky na kvalitu sociálních služeb“. 

Revidovaný návrh je v souladu s naplněním požadavkem Dobrovolného evropského rámce 
pro kvalitu sociálních služeb SPC/2010/10/8 final, který v oblasti kvality požaduje princip 
dobrého řízení (otevřenost, transparentnost, vykazatelnost). Tento požadavek je v rámci 
návrhu plněn díky primárnímu fokusu na řešení nepříznivé sociální situace. 

 

Institut nucené správy 

Navrhuje se zavedení institutu nucené správy. Na základě zjištění inspekce poskytování 
sociálních služeb, že je ohrožen život a zdraví klientů a při zjištění, že odstranění nedostatků 
vyžaduje, s ohledem na jejich rozsah a míru, řešení formou nucené správy, rozhodne MPSV 
o nucené správě a jmenování nuceného správce. Nucený správce činí kroky k odstranění 
nedostatků. MPSV rozhodne o ukončení nucené správy a zproštění funkce nuceného správce. 
Následně se obnovuje pravomoc statutárního orgánu nebo fyzické osoby poskytovatele. 
Zavede se tak nástroj pro zajištění ochrany práv klientů, které dosud platné znění zákona o 
sociálních službách neobsahuje.  
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Působnost při zajišťování sociálních služeb 

Dochází k vymezení povinností pověřených obecních úřadů a k upřesnění činností 
a vymezení jmenovaných cílových skupin, a to především z důvodu vymezení přesných 
povinností pro obecní úřady obce s rozšířenou působností samotné, i s ohledem na spolupráci 
s ostatními subjekty – na základě aplikačních obtíží zjišťovaných při metodické činnosti 
MPSV. Ve vazbě na aplikaci účelově vázaného dotačního titulu na sociální práci v přenesené 
působnosti je žádoucí blíže specifikovat oblasti i činnosti sociální práce, které napomohou 
rozvoji a kvalitě agend. Dále i v kontextu Strategie reformy psychiatrické péče, probíhající 
Transformace pobytových sociálních služeb i v souladu s plněním opatření Národního 
akčního plánu stárnutí a zaváděním nového systému sociálního bydlení v obcích, bude 
poptávka po těchto kompetencích na místní úrovni narůstat. Pokud jde o obce, navrhuje se 
nová povinnost, resp. zpřesňuje se současná povinnost spoluvytvářet podmínky pro zajištění 
potřeb osob žijících na území obce - toto bude konkretizováno ve smyslu zajištění podílu obce 
na financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb. 

Úprava dalšího vzdělávání 
 
Cílem změny je definovat podmínky pro supervizi jako nástroje celoživotního učení a nedílné 
součásti v oblasti sociální práce a sociálních služeb a upřesnit povinnosti účastníků dalšího 
vzdělávání. Mezi formy dalšího vzdělávání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních 
službách se doplňuje supervize s minimálním rozsahem 6 hodin za rok. Sociální pracovníci 
a pracovníci v sociálních službách v rámci jednoho kalendářního roku absolvují 24 hodin 
dalšího vzdělávání (rozsah odpovídající současné právní úpravě stanovené v zákoně 
o sociálních službách). Dále se upřesní rozsah stávajících forem dalšího vzdělávání a stanoví 
se hranice minimálního rozsahu dalšího vzdělávání za kalendářní rok v případě kratšího 
působení zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele. 

Současně se nově doplňuje povinnost zaměstnavateli zajistit pracovníkovi na vedoucí pozici, 
který není sociálním pracovníkem, ale který řídí, organizuje a kontroluje činnost sociálních 
pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších odborných pracovníků v sociálních 
službách, a v působnosti v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin 
za kalendářní rok. Ustanovení § 111 platí zde obdobně s tím, že ustanovení o rozsahu hodin 
jednotlivých forem dalšího vzdělávání se nepoužije. 
Oblast rozvoje vedoucích pracovníků není specificky ve vztahu k sociální práci v současné 
době nijak upravena, a to přesto, že právě vedoucí pracovníci jsou těmi, kdo rozhodují 
o rozsahu výkonu sociální práce, o personálním zajištění, apod. 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAE3JUFOX)



34 
 

Úprava odborné způsobilosti pro výkon povolání v sociálních službách  
 
Cílem změny je především, aby v praxi došlo k upřesnění okruhu pracovníků, kteří 
v sociálních službách vykonávají odbornou činnost, a definování jejich odborné způsobilosti. 
Z důvodů uvedených v kapitole 1. 2. tedy vyplývá potřeba upravit § 115, kde dojde k novému 
rozdělení pracovníků, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách, budou 
stanoveny předpoklady pro výkon inspekce poskytování sociálních služeb, předpoklady pro 
výkon supervizora a dojde k úpravě kvalifikačních předpokladů pracovníků v sociálních 
službách a úpravě přílohy č. 4 v prováděcím právním předpisu. V návaznosti na tyto změny 
dojde ke zpřesnění odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách, k aktualizaci 
kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách.  

V návaznosti na úpravu § 115 bude rozšířeno rozdělení odborných činností v sociálních 
službách, resp. okruh pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách. 

Z důvodů uvedených v kapitole 1. 2. vyplývá potřeba přeformulovat v souvislosti se změnami 
v akreditačním systému dotčená ustanovení, a to především z důvodu vytvoření 
elektronického Systému pro agendu akreditací. V tomto novém systému budou přístupné 
interaktivní formuláře. Žadatelé o akreditaci tak budou využívat elektronický formulář 
a veškeré fáze schvalovacího a hodnotícího procesu budou probíhat prostřednictvím tohoto 
systému, čímž dojde ke zrychlení a zefektivnění celého procesu. Upraví se systém termínů 
podávání žádostí o akreditaci a vzdělavatelům se uloží širší povinnost vedení dokumentace. 
V elektronickém systému pro agendu akreditací bude rovněž obsažen interaktivní katalog 
s aktuální nabídkou akreditovaných programů. Katalog usnadní poskytovatelům sociálních 
služeb i odborné veřejnosti výběr vhodného akreditovaného programu, o kterém budou 
v katalogu uvedeny komplexní informace. Dojde tak k zefektivnění procesu akreditací.  

Současně se doplňuje povinnost zaměstnavatele zajistit pracovníkovi na vedoucí pozici, který 
není sociálním pracovníkem, ale který přímo i nepřímo řídí, organizuje a kontroluje činnost 
sociálních pracovníků, další vzdělávání v rozsahu 12 hodin za kalendářní rok, kterým si 
doplňuje a upevňuje znalosti a dovednosti v oblasti výkonu sociální práce.  Další vzdělávání 
je naplňováno v souladu s § 111 odst. 2 až 7. Pokud vedoucí pracovník nesplňuje odbornou 
kvalifikaci podle § 110 odst. 4 a 6, je povinen do 24 měsíců od zahájení výkonu vedoucí 
pozice absolvovat akreditované vzdělávací programy podle § 117a určené pro vedoucí 
pracovníky v rozsahu nejméně 100 hodin. Oblast rozvoje vedoucích pracovníků ve státní 
správně není specificky ve vztahu k sociální práci v současné době nijak upravena, a to 
přesto, že právě vedoucí pracovníci jsou těmi, kdo rozhodují o rozsahu výkonu sociální práce, 
o personálním zajištění, atd. 
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Oblast financování a plánování/síťování sociálních služeb  

Cílem navrhované úpravy v předmětných oblastech je hlavně další ztransparentnění celého 
procesu, s vazbou na oblast financování. Současná praxe ukazuje, že především výběr do tzv. 
sítě sociálních služeb (soubor služeb, financovaných z veřejných rozpočtů), není zcela obecně 
srozumitelný a nestanovuje jasná pravidla pro aktéry, které se celého procesu účastní. Dále 
zákon o sociálních službách nestanoví, jaké zdroje financování sociálních služeb je možné 
v praxi využít. Pro jasný přehled, a to i v kontextu zavedení financování sociálních služeb 
v souladu s pravidly EU pro poskytování veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem podle 
Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, je navrženo doplnění těchto možných zdrojů do textu 
zákona. 

Stanovení minimální částky alokace na dotace na sociální služby má zamezit významnému 
meziročnímu kolísání výše dotace ze státního rozpočtu, která je hlavním veřejným zdrojem 
pro financování sociálních služeb, a má zvýšit stabilitu celého systému sociálních služeb. 

Také navrhované sjednocení termínů v rámci dotačních řízení vyhlašovaných jednotlivými 
kraji přispěje k odstranění nadměrné administrativní zátěže a k zamezení opožďování plateb, 
které nyní blokují řádný výkon hlavní činnosti poskytovatelů, kterou je poskytování 
sociálních služeb.  

Další prvek jistoty do systému vnáší ujasnění zdroje financování nákladů pečovatelských 
služeb, které jsou oprávněným osobám poskytovány bez úhrady. Tímto zdrojem jsou dotace 
ze státního rozpočtu poskytnuté kraji k podpoře poskytování sociálních služeb.  

 

1.6 Zhodnocení rizika  
 
Nepřijetí právní úpravy prohloubí nestabilitu stávajícího systému, dílčí ustanovení zákona i 
nadále nebudou odpovídat praxi, a zároveň nedojde k provázanosti s dalšími souvisejícími 
právními předpisy, které jsou již v současnosti v platnosti. Bude tak podporován stav, kdy 
jsou určitá ustanovení zákona vykládána rozdílně. To bude zvyšovat nejistotu především 
poskytovatelů sociálních služeb, a místo, aby je nastavení systému podporovalo 
v poskytování sociálních služeb, budou v něm spatřovat bariéry. To povede v praxi ke snížení 
hospodárnosti a efektivity systému, zároveň ke snížení kvality péče a ohrožení života a zdraví 
klienta, a to zejména v kontextu dalšího rozšiřování služeb bez oprávnění, které lze 
momentálně jen obtížně postihovat. 
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Nepřijetím navrhované právní úpravy nedojde k naplnění vládního programového prohlášení, 
které v prioritách vlády deklaruje rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb 
mj. v oblasti sociálního systému, ani k naplnění koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO 
2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017, v níž se smluvní strany zavázaly usilovat 
o udržení sociální soudržnosti a prosazovaní principů sociální spravedlnosti zejména aktivní 
politikou zaměstnanosti, ochranou práv zaměstnanců, bojem proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení. 

Dále pak nepřijetím nové právní úpravy by nebylo možné plnit některé cíle Národní strategie 
rozvoje sociálních služeb 2016 – 2020 (např. specifické cíle: Upravit systém registrací 
poskytování sociálních služeb, Definovat personální a materiální standardy pro jednotlivé 
sociální služby a Revize současných druhů sociálních služeb) či Strategie sociálního 
začleňování 2014 – 2020 (např. navržení personálního standardu). 

Taktéž opatření v oblasti příspěvku na péči sledují cíl zkrácení doby řízení o příspěvek na 
péči. Přes nesporný efekt na osoby se zdravotním postižením může dojít k zvýšení počtu 
žádostí a nepatrnému zvýšení počtu vyplácených dávek (dávka bude náležet za více měsíců).  

Korupční rizika 

Navrhovaná právní úprava přináší snížení korupčních rizik. Výběr poskytovatelů sociálních 
služeb financovaných z veřejných prostředků by měl probíhat formou soutěže do sítě 
sociálních služeb. Při výběru nejvhodnějších nabídek bude povinností postupovat v souladu se 
stanovenými procesními podmínkami včetně kritérií pro hodnocení nabídek. Z povahy 
soutěže bude dále vyplývat dodržení zásad transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti, 
zpětné přezkoumatelnosti stanovených podmínek a jednotného přístupu ke všem 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.  

2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 – současný stav 
Nulová varianta předpokládá, že se nezmění současný stav. Ponechání současného stavu je 
nežádoucím aspektem samo o sobě, neboť nedojde k promítnutí ověřených požadavků z praxe 
poskytování sociálních služeb do základní legislativní normy upravující poskytování 
sociálních služeb – zde zejména pro oblast registrace poskytovatelů sociální služeb, kvality 
sociálních služeb, druhů sociálních služeb, struktury orgánů ve veřejné správě a jejich 
kompetencí, správních deliktů, odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách, 
dalšího vzdělávání a oblasti akreditací. Nesoulad mezi legislativní normou a samotnou 
praxí poskytování sociálních služeb tak bude dále nejen přetrvávat, ale bude se 
prohlubovat. S tím se také bude snižovat možnost zajišťovat efektivnost, účelnost, 
hospodárnost a kvalitu systému sociálních služeb. 

Při dalším rozšiřování sociálních služeb bez oprávnění pak bude dále docházet k multiplikaci 
rizik, která nedovolují dostatečně chránit práva, život a zdraví klientů.  
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2.2 Varianta I. 

Varianta I. předpokládá úpravu dílčích oblastí zákona. Jedná se především o následující 
významnější úpravy zákona:  

 

Druhy sociálních služeb § 35  až 70 – optimalizace druhů sociálních služeb 

Návrh obsahuje sloučení některých druhů sociálních služeb, vytvoření některých nových 
druhů, redefinici stávajících druhů. 

 

Překlopení některých stávajících druhů do nových druhů ukazuje následující tabulka: 

nový druh služby stávající druhy služeb 

Denní stacionář 
Centra denních služeb 

Denní stacionář 

Krizová pomoc 
Telefonická krizová pomoc 

Krizová pomoc 

Nízkoprahová centra 
Nízkoprahová denní centra 

Noclehárny 

Raná péče 

Raná péče 

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti zaměřené na péči 
rodičů o děti zdravotně postižené (na základě dosavadního pověření 
k výkonu sociálně-právní ochraně dětí) 

Osobní asistence 
Osobní asistence 

Podpora samostatného bydlení 

Domovy sociální péče 
Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
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Služba pro rodinu 

 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Azylové domy pro rodiny s dětmi 

Domy na půl cesty 

Zařízení sociálně výchovné činnosti (na základě dosavadního 
pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí) 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (krizová pomoc pro 
nezletilé osoby bez doprovodu v pobytové formě - na základě 
dosavadního pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí) 

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 
souvisejících s péčí o děti (na základě dosavadního pověření 
k výkonu sociálně-právní ochraně dětí) 

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a 
předcházení jejich vzniku (na základě dosavadního pověření 
k výkonu sociálně-právní ochraně dětí) 

 

Navrhuje se redefinice těchto současných druhů sociálních služeb: 

● Sociální rehabilitace 

● Tlumočnická služba - Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se 
sluchovým postižením a pro hluchoslepé. 

● Azylový dům 

● Odborné sociální poradenství 

● Pečovatelská služba 

● Intervenční centra 

 

Navrhuje se vznik nového druhu sociální služby:  

• Sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým 

 

Následující služby zůstanou v současné podobě: 

• Tísňová péče 
• Terénní programy 
• Kontaktní centra 
• Terapeutické komunity 
• Služby následné péče 
• Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
• Průvodcovské a předčitatelské služby 
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• Chráněné bydlení 
• Sociálně terapeutické dílny 
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
• Odlehčovací služby 

• Týdenní stacionář 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 

Redefinice některých druhů služeb se týká jak změn v definici konkrétního druhu služby, tak 
změn v základních činnostech a v návaznosti na to též úkonů v prováděcím právním předpisu.  

Nově navržené základní činnosti se doplňují do výčtu § 35 zákona a současně se nově dělí na 
povinné a volitelné. Povinné činnosti musí poskytovatel poskytovat vždy. Zároveň ale budou 
mít poskytovatelé možnost rozšířit okruh základních činností, pokud zjistí, že to bude pro 
jejich klienty prospěšné. V tomto případě při podání žádosti o registraci sociální služby nebo 
podáním návrhu na změnu registrace označí, které z volitelných činností budou vykonávat. 
Zvolené volitelné základní činnosti budou součástí rozhodnutí o registraci. Tyto činnosti je 
pak poskytovatel povinen svým uživatelům vždy zajistit. Pokud by od poskytování základních 
volitelných činností chtěl ustoupit, je třeba požádat o změnu registrace. Dosavadní úprava toto 
neumožnuje.  

 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

Všechny služby obdrží nové identifikátory z důvodu nově nastavených podmínek registrace 
(nepříznivá sociální situace, volitelné činnosti a další podmínky registrace – personální 
standard, materiálně technický standard). Ve stávající aplikaci bude návaznost původního 
označení služeb k nově registrovaným službám zajištěna, bude dohledatelné, která služba je 
prakticky „následnou, tedy nastupující“ po předchozí, dříve registrované službě. 

Zásadní úpravy: 

- změna místní příslušnosti registrujícího orgánu (jedná se o krajský úřad, v jehož 
správním obvodu je provozováno zařízení sociálních služeb či kontaktní místo sociální 
služby), 

- odlišení systémů sociálně-právní ochrany dětí a poskytování sociálních služeb (v 
případě získání oprávnění k poskytování sociálních služeb na registrované činnosti se 
na tyto činnosti nevztahuje pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí podle 
zvláštního zákona),  

- úprava podmínek personálního a materiálně technického zajištění sociálních služeb; 
jeho naplnění bude nepodkročitelnou podmínkou registrace (náležitosti stanoví 
prováděcí předpis),  

- vymezení územní působnosti sociální služby jako údaj nutný k zajištění aktuálnosti 
dat v registru,  
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- upřesnění okruhu osob, pro které je služba určena, a vymezení nepříznivé sociální 
situace; určující by měla být především nepříznivá sociální situace, kterou umí daná 
sociální služba řešit, 

- stanovení náležitostí popisu realizace poskytování sociálních služeb,  
- upřesnění kapacity sociálních služeb (údaj o okamžité kapacitě),  
- zrušení povinnosti poskytnout údaje o plánu finančního zajištění sociálních služeb,  
- předložení splátkového kalendáře není považováno za splnění podmínky pro 

registraci,  
- registrující orgán ověří nahlédnutím do insolvenčního rejstříku, zda na majetek 

fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen 
konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční 
návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka (ve stávající úpravě dokládáno 
formou čestného prohlášení), 

- úprava podmínek registrace v případech, kdy si doklady může zajistit registrující 
orgán prostřednictvím informačních systémů veřejné správy podle jiných zákonů 
(doklad o vlastnickém právu k objektu, v nichž budou poskytovány sociální služby, 
kopie zakladatelských dokumentů),  

- úprava povinnosti poskytovatele aktualizovat kontaktní údaje,  
- registrace budou vydávány na dobu určitou, nejdříve na dobu 5 let, po provedení 

kontroly registrujícím orgánem bude registrace obnovena na neurčitou.  
- úprava podmínek pro vydání rozhodnutí o registraci na dobu určitou, 

- při podezření na poskytování služby bez oprávnění a při identifikaci, že toto konání se 
děje na základě živnostenského oprávnění, registrující orgán neprodleně provede 
kontrolu zařízení; registrující orgán přizve živnostenský úřad ke společné kontrole, 
tento musí vyhovět, 

- zavedení možnosti okamžitého zrušení registrace v situaci, kdy je zjištěno 
bezprostřední ohrožení zdraví a života klientů sociální služby, 

- doplnění možnosti uplatnit požadavek na nezveřejnění místa poskytování u taxativně 
vymezených služeb kdykoliv, nejen při podání žádosti o registraci. 

 

Kvalita sociálních služeb a související správní delikty 

- úprava dílčích ustanovení § 88, kde jsou definovány povinnosti poskytovatele,  
- zapracování povinnosti vést zápisy o průběhu a evidenci použití opatření omezující 

pohyb osob podle § 89 v samostatné (tzv. sociální) dokumentaci klienta sociální 
služby, 

- úprava definice kvality prostřednictvím změny pojmenování částí standardů kvality 
sociálních služeb,  

- doplnění nové skutkové podstaty správního deliktu spočívající v porušení lidských 
práv a svobod osoby, které jsou poskytovány sociální služby, včetně navýšení 
maximálních možných pokut za stávající správní delikty.  
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Příspěvek na péči 

Navrhuje se změna právní úpravy příspěvku na péči, kdy dojde k prodloužení doby 
poskytování zdravotní péče v průběhu hospitalizace, která není na překážku vyplácení 
příspěvku na péči, dále se specifikuje se sociální šetření pro účely příspěvku na péči, krajské 
pobočce Úřadu práce se stanoví povinnost ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne následujícího po 
dni zahájení řízení o příspěvku na péči započít sociální šetření.   

 
Institut nucené správy  

Stanoví se podmínky pro uvalení nucené správy, náležitostí rozhodnutí MPSV o uvalení 
nucené správy, vykonavatelnost rozhodnutí bez odkladného účinku, činnost a povinnosti 
nuceného správce, zproštění funkce nuceného správce, jednání nuceného správce, propojení 
činnosti nuceného správce s krajským úřadem, důvody ukončení nucené správy, rozhodnutí 
o ukončení nucené správy, náklady spojené s výkonem nucené správy. 

 

Působnost při zajišťování sociálních služeb 

- změna struktury orgánů veřejné správy a doplnění a zpřesnění jejich kompetencí,   
- stanovení kompetencí pověřených obecních úřadů a újezdních úřadů, 
- upřesnění činností vykonávaných prostřednictvím sociálního pracovníka a doplnění 

pojmu sociálního kurátor, 
- vymezení činností sociální práce sociálních pracovníků včetně metodického vedení 

a kontrolní činnosti u obecních úřadů, tak aby byla v souladu s  rozšířeními 
kompetencí jednotlivých úřadů, 

- vymezení činností sociálních pracovníků včetně povinnosti vést Standardizovaný 
záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému 
práce a sociálních věcí, 

- povinnost obce při zjišťování nelegálních poskytovatelů sociálních služeb, 
- rozšíření působnosti MPSV v oblasti výkonu sociální práce ve veřejné správě. 

 
Navržená úprava dále předpokládá zavedení, resp. zpřesnění povinnosti obcí podílet se na 
financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb. Přestože 
v současné době mohou obce podle rozpočtových pravidel zřizovat organizace určené 
k poskytování sociálních služeb a zároveň mohou tyto služby přímo poskytovat, v praxi se 
ukazuje, že finanční prostředky jsou nejčastěji obcemi vynakládány jen na některé sociální 
služby (zejména pečovatelskou službu, domovy pro seniory, popř. odlehčovací služby a denní 
stacionáře). Je však žádoucí reagovat i na další potřeby lidí žijících v obcích, k jejichž 
uspokojování příslušné sociální služby přispívají, a v případě, že se již nyní obce podílejí na 
koncipování sítě sociálních služeb [§ 94 písm. f)], a to na základě v obci zjištěných potřeb 
[§ 94 písm. a) a f)], je logické, aby se podílely rovněž na jejich financování (i když konkrétní 
dohoda o míře spolufinancování z obecních zdrojů je vždy mezi krajem – jakožto tvůrcem 
krajské sítě – a jednotlivými obcemi).  
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V případě zavedení navrhované úpravy tak bude v systému poskytování sociálních služeb 
k dispozici více finančních prostředků, které budou sloužit k naplňování potřeb klientů 
sociálních služeb. Zároveň lze předpokládat, že obce, jakožto finanční přispěvatelé, by mohly 
získat výraznější postavení v celém systému poskytování sociálních služeb v rámci kraje a 
sestavování krajské sítě sociálních služeb. Navrhovaná úprava rovněž reaguje na v některých 
krajích již fungující praxi, kdy zařazení určité služby do krajské sítě je propojováno nejen se 
stanoviskem obce, ale i jejím finančním příspěvkem.  
 

Další vzdělávání sociálního pracovníka a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních 
službách 

- úprava dalšího vzdělávání sociálního pracovníka (formy dalšího vzdělávání, navrhuje 
se mezi formy dalšího vzdělávání doplnit formu supervize, stanovení časového 
rozsahu dalšího vzdělávání), 

- úprava okruhu pracovníků, 
- výčet okruhu odborných pracovníků a jejich kvalifikační předpoklady, 
- specifikace předpokladů k výkonu inspekce poskytování sociálních služeb a 

supervizora v sociálních službách, 
- zpřesnění odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách  
- stanovení povinnosti zaměstnavateli zabezpečit vedoucím pracovníkům další 

vzdělávání, 
- úprava povinnosti absolvovat kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. 

 

Dílčí úpravy zákona: 

- doplnění základních zásad zákona pro poskytování sociálních služeb o přednosti 
využití ambulantních nebo terénních sociálních služeb, a navazující úprava kritérií 
standardů kvality,  

- upřesnění, resp. doplnění definice některých základních pojmů, 
- stanovení povinnosti Ministerstva vnitra a Policie ČR poskytovat sociálním 

pracovníkům orgánů veřejné správy údaje ze základního registru obyvatel a dalších 
informačních systémů, 

- doplnění terénní formy poskytování sociální služby o elektronické a distanční hlasové 
komunikace, 

- úprava části týkající se úhrad nákladů za sociální služby v souvislosti s novou službou 
pro rodinu,  

- doplnění další možnosti odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb, 
a to z důvodu, že poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, 
s ohledem na vymezení nepříznivé sociální situace, 

- zpřesnění podmínek pro zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, 
- sjednocení způsobů financování sociálních služeb,  
- zpřesnění procesu akreditací vzdělávacích programů, 
- zefektivnění procesu akreditací zmocněním rezortní organizace k participaci na 

činnostech v akreditačním procesu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAE3JUFOX)



43 
 

Přechodná ustanovení  

Pro právnické a fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona poskytovaly sociální 
služby, se stanoví dvouleté přechodné období, ve kterém jsou povinny podat žádost o obnovu 
registrace, jinak registrace zaniká. V této lhůtě musí také splnit stanovené personální 
podmínky a rovněž i materiální a technické podmínky, pokud jejich naplnění nevyžaduje 
stavební povolení. Na tyto poskytovatele se splnění materiálních a technických podmínek 
nevztahuje, pokud by jejich naplnění vyžadovalo úpravy na základě stavebního povolení. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

3.1.1 Varianta 0 
Nulová varianta sice nezakládá změnu struktury nákladů a víceméně ani vlastní zvýšení 
bezprostředních nákladů, avšak přínosy nejsou v podstatě žádné. Zároveň se hlavně z důvodu 
demografického vývoje a zvyšujícího se věku dožití navyšují mandatorní výdaje státního 
rozpočtu na vyplacení příspěvku na péči. Což v kontextu toho, že nulová varianta 
nepředpokládá žádné strukturální změny, které by mohly vést k větší efektivnosti procesu 
poskytování sociální služby, by tak byl při zachování současného stavu značně narušen 
princip efektivity, účelnosti a hospodárnosti a zároveň by všechna negativa současného 
systému zůstala zachována. 

Pro doplnění uvádíme vývoj příspěvku na péči (PnP) v letech 2011-2015  

  

Vývoj PnP 

Rok 
Počty vyplacených dávek  

(měsíční průměr) Celkové prostředky 

2011 300 567 18 084 200 000 Kč 
2012 312 440 18 391 109 000 Kč 
2013 321 311 19 544 589 000 Kč 
2014 331 641 20 402 011 000 Kč 
2015 337 000 21 167 000 000 Kč 
   

3.1.2 Varianta 1 
Navrhují se změny, které povedou k optimalizaci, zpřehlednění a zjednodušení systému 
sociálních služeb a služeb poskytovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, dále zvýšení jeho stability, prohloubení spolupráce veřejné správy a posílení 
meziresortní spolupráce, což povede k jeho výraznému zefektivnění a také ke zvýšení kvality 
a srozumitelnosti ve způsobu financování a plánování systému sociálních služeb. 

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAE3JUFOX)



44 
 

 V této souvislosti bude nutná přeregistrace značného počtu sociálních služeb, a to za časové 
období 2 let. Dále návrh zákona obsahuje změny v registraci, které povedou ke zvýšení 
kompetencí a dočasnému navýšení objemu práce pracovníků registračních orgánů. Proto je 
nutné navýšit počty těchto pracovníků. Přínosem bude efektivnější kontrola nad 
poskytováním sociálních služeb i lepší možnost reagovat na nelegálně poskytované služby. U 
této změny je nutná součinnost s Ministerstvem financí. 

 

V oblasti příspěvku na péči si předložený návrh stanovuje za cíl přispět ke zlepšení podmínek 
osob se zdravotním postižením a jejich pečujících osob, ať již prodloužením doby 
hospitalizace nebránící poskytování příspěvku na péči, či stanovením lhůt, ve které je krajská 
pobočka povinna započít sociální šetření apod. Z hlediska aktivit Úřadu práce tato varianta 
neobnáší velké zvýšení administrativní náročnosti ani administrativních výdajů. 
Implementace navrhovaných změn bude vyžadovat hlavně úpravu aplikačního programu 
a především některé změny v organizaci práce. V celkovém objemu příjemců příspěvku 
na péči a vynaložených finančních prostředků lze navrhovaná opatření hodnotit jako fiskálně 
neutrální.  

Náklady v této variantě jsou dále v oblasti registru sociálních služeb, kde bude třeba doplnit 
nebo upravit některé údaje. Díky tomu bude práce se systémem efektivnější a uživatelsky 
přívětivější, takže se očekává výrazné snížení administrativy pro poskytovatele sociálních 
služeb, pro krajské úřady i Magistrát hlavního města Prahy. 

Zavedení institutu nucené správy bude mít také dopad na státní rozpočet, jelikož budou 
nově zřízena místa nucených správců. Přínos ve formě lepší možnosti řešení krizových 
situací, kdy je ohrožen život a zdraví klientů, však bude podstatný. 

Změny v oblasti nákladů jsou také spojeny s převodem některých činností a služeb ze 
systému sociálně-právní ochrany dětí do systému sociálních služeb. V praxi se však bude 
jednat pouze o převedení určitého objemu financí z jedné kapitoly MPSV do jiné. 

Náklady přinese vznik nového druhu sociální služby – poskytování sociální služby osobám 
v terminálním stavu a osobám blízkým. 
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3.2 Náklady  
 

Navrhovaná ustanovení předpokládají dopad jak na státní, tak na veřejné rozpočty v několika 
oblastech.  

První oblastí je upřesnění zdroje financování pečovatelské služby bez úhrady, kdy v navržené 
úpravě jsou finanční toky charakterizovány zpětnými refundacemi oprávněných nákladů. 
Podle informací z vykazování dat za rok 2014 celkem 1 280 klientů čerpalo 3 331 
ambulantních hodin (138,8 dne) a 98 216 terénních hodin (4 092 dnů), což při průměrném 
nákladu 600 Kč za hodinu pečovatelské služby představuje roční náklady 61 mil. Kč. V této 
souvislosti je třeba doplnit, že již stávající úprava zákona principiálně vychází z toho, že 
poskytovatel dotace zohlední v částkách přidělených jednotlivým poskytovatelům služeb i 
skutečnost, že mezi klienty těchto poskytovatelů služeb jsou i osoby, které mají nárok na 
poskytnutí této služby zdarma.  

 

Dále doplněním povinností obcí o podíl na financování sociálních služeb zařazených do 
krajské sítě vyplyne pro obce nutnost vyčlenit na jejich financování příslušné finanční 
prostředky. Navrhovaná úprava se však pohybuje v  rámci již fakticky vynakládaných 
celkových prostředků ze strany obcí, je však možné, že dojde k jejich přestrukturování – není 
totiž zřejmé, zda se na onom celkovém již vynakládaném objemu podílejí všechny obce, 
v jakém poměru: Celkové náklady systému sociálních služeb se v posledních třech letech 
podle vykazování dat pohybovaly okolo 29 mld. Kč. Při úvaze, že dotační systém 
předpokládá minimální účast obcí na nákladech příslušných sociálních služeb v minimálním 
objemu 10 % z těchto nákladů, vychází dopad na rozpočty obcí v objemu 2,9 mld. Kč. Podle 
dostupných informací již dnes obce kofinancují sociální služby v celkovém objemu 3,32 mld. 
Kč (údaj k roku 2015).  

Pokud bude zavedena povinnost soutěžit v rámci obsazování/aktualizace sítí sociálních 
služeb, mohou se objevit zvýšené požadavky na personální zabezpečení tohoto procesu. Již 
dnes však veškeré kraje a větší obce disponují aparátem pro zadávání veřejných zakázek, 
dopad tedy bude minimální. 

V rámci interních personálních zdrojů na MPSV dojde k navýšení potřeby na personál pod 
státní službou. Toto navýšení, které je níže rozepsáno, je plánováno na období dvou let od 
účinnosti novely.  Předpokládá se zvýšení potřeby o dva úvazky, a to jeden pro oblast 
plánování (nové postupy a jejich zpřesnění v rámci plánování sociálních služeb, nutné 
metodické vedení samospráv při zavádění nového typu soutěže), obor služby „sociální 
služby“, třída č. 13 (Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotlivých oblastí 
sociálních služeb) a druhý pro oblast vykazování dat (novela předpokládá významné změny 
v oblasti druhů sociálních služeb a v oblasti registrací, což bude mít mimo jiné značný dopad 
do vykazování dat a statistických zjišťování MPSV, coby garanta systému sociálních služeb 
v ČR, navíc bude docházet k úpravě internetové aplikace, v rámci které sledování probíhá), 
obor služby „sociální služby“, třída č. 13 (Zpracovávání celostátních zásad organizace 
sociálních služeb).   
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Taktéž na základě návrhu dojde k navýšení úvazků o dva pro oblast kvality a standardů 
kvality v sociálních službách (nové postupy, intenzivnější metodické vedení poskytovatelů a 
krajských úřadů) a jeden pro oblast metodického vedení poskytovatelů při poskytování 
sociálních služeb podle navrhovaného znění a pro metodické vedení poskytovatelů a krajů a 
krajských úřadů v oblasti práce s institutem nepříznivé sociální situace. Tyto tři úvazky budou 
pod oborem služby „sociální služby“, třída č. 13 (Celostátní koordinace a metodické 
usměrňování jednotlivých oblastí sociálních služeb). U této změny je nutná součinnost 
s Ministerstvem financí. 

Rovněž bude nezbytné navýšit personál v souvislosti s navrhovanou úpravou dalšího 
vzdělávání, sociální práce a akreditací, a to o pět úvazků, pod oborem služby „sociální 
služby“. Jedná se o koncepčního pracovníka v oblasti celoživotního vzdělávání (14. platová 
třída), poté metodická podpora v rámci agendy celoživotního vzdělávání (12. platová třída), 
poté dva koncepční pracovníci pro agendu sociální práce na úřadech veřejné správy a dotace 
na sociální práce v návaznosti na úpravu § 92 (oba 13. platová třída) a poslední pracovník má 
být administrativní podporou v rámci procesu přiznávání akreditace (9. platová třída). 

 

Další personální navýšení je nezbytné v oblasti inspekce poskytování sociálních služeb tak, 
aby byla zajištěna dostatečná kontrola nad plněním povinností poskytovatelů sociálních 
služeb a s tím související ochrana práv uživatelů sociálních služeb. V této souvislosti je 
nezbytné navýšení o 50 inspektorů poskytování sociálních služeb každý rok po tříleté období 
(11. platová třída). Předpokládaná hrubá mzda pro inspektory činí 27 000 Kč. 

Kalkulace nákladů při předpokladu hrubé mzdy pro výše zmíněné pozice ve výši minimálně 
30 000 Kč – ne pro administrativní podporu - (pro dané agendy je více než vhodné zapojení 
nikoli absolventů, ale pracovníků se zkušeností, nejlépe v daném či příbuzném oboru) 
a nákladu na zřízení pracovního místa ve výši 45 000 Kč (jednorázová platba) je 29 300 000 
Kč/rok [(30 000 x 1,35 x 12 + 45 000) x 9]. + (22 000 x 1,35 x 12 + 45 000) + [(27 000 x 1,35 
x 12 + 45 000) x 50]. U této změny je nutná součinnost s Ministerstvem financí. 

Pracovníci registračních orgánů 

Návrh úpravy zákona zpřesňuje pravomoci a kompetence orgánů veřejné správy, pravidla pro 
plánování sociálních služeb, optimalizaci druhů sociálních služeb, požadavky na odbornou 
způsobilost pro výkon povolání v sociálních službách, řeší podmínky registrace. Novela 
zákona se značně dotkne registrujícího orgánu, především tím, že dojde ke změně místní 
příslušnosti registrujícího orgánu. Prakticky všichni stávající poskytovatelé, projdou procesem 
obnovy registrace. Pro registrující orgány to znamená, že v průběhu přechodného období 
dojde k přeregistrování cca 650 služeb z důvodu změny místní příslušnosti. Návrh novely 
upravuje okruh osob vymezením nepříznivé sociální situace a také řeší kompletně vymezení 
druhů sociálních služeb. Z tohoto důvodu budou registrující orgány v přechodném období 
muset přeregistrovat všechny stávající služby, kterých je přibližně 5 600. Registrace bude 
vydávána dobu určitou, na dobu 5 let. Podmínkou pro udělení registrace na další období, a to 
na dobu neurčitou, bude provedení kontroly registrujícím orgánem, tudíž vznikne povinnost 
v mnohem větší míře provádět kontrolní činnost.   
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Bude zaveden materiálně technický a personální standard, což pro registrující orgán bude 
znamenat zvýšenou kontrolu poskytovatelem předkládaných podkladů k registraci. Jelikož se 
stále objevují služby bez oprávnění k poskytování sociální služby, musí registrující orgán 
takovéto služby nejen vyhledávat ale i kontrolovat a následně zajistit, aby nedocházelo 
k výskytu těchto nežádoucích služeb. Analýzou počtu registrátorů v jednotlivých krajích bylo 
zjištěno, že průměrný počet úvazků registrátorů je v současné době 2,19 na krajský úřad.  

S ohledem na cíl účelněji nastavit kritéria registrací, tak aby služby byly efektivnější a více 
reagovaly na potřeby klientů, jehož se má dosáhnout i prostřednictvím zvýšení kompetencí 
registrátorů v oblasti vstupní kvality sociálních služeb je nezbytné navýšit úvazky registrátorů 
minimálně na průměr 2,66 úvazku. Při výpočtu se vycházelo z předpokladu, že jeden 
registrátor by neměl mít k registraci a vedení registračního spisu více než 100 služeb. V této 
souvislosti je třeba doplnit, že navrhované změny také zjednoduší administrativu a 
obecně sníží podíl administrativních činností ve výkonu práce, což přinese úspory ve 
výši cca 540 mil. Kč.  
 

V přiložené tabulce je rozložení úvazků registrátorů v jednotlivých krajích a počet služeb, 
u kterých je předpoklad, že budou přeregistrovány. Podle zmíněného klíče, kdy se 
předpokládá na 100 registrovaných služeb 1 registrující pracovník, byly navrženy počty 
navýšení úvazků.  
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Kraje, u kterých dojde k navýšení úvazků, jsou v  následující tabulce: 

Krajský úřad 

poskytovatelé/služby  Registrátoři 

počet 
poskyto- 
vatelů 

počet 
registro-
vaných 

sociálních 
služeb 

počet 
poskytova-

ných sociálních 
služeb na 

území jiného 
kraje 

odhad  reg. soc. 
služeb(včetně 

služeb 
poskytovaných na 
území jiného kraje  
- předpokládaná 
přeregistrace) 

počet 
úvazků 

navrhovaný 
počet úvazků 

navrhované 
navýšení 
úvazků 

Jihočeský kraj 254 387  423 2 5 3 

Jihomoravský kraj 172 550 65 664 3,5 7 3,5 

Karlovarský kraj 61 125 0 151 2 2 0 

Kraj Vysočina 107 225 2 308 2,3 4 1,7 

Královéhradecký 
kraj 124 231  252 1,8 3 1,2 

Liberecký kraj 113 212 11 275 1,5 3 1,5 

MHMP 262 876 477 882 2 9 7 

Moravskoslezský 
kraj 218 629 6 692 2,8 7 4,2 

Olomoucký kraj 111 284 2 348 2 4 2 

Pardubický kraj 124 271 10 297 2 3 1 

Plzeňský kraj  254  295 2 3 1 

Středočeský kraj 297 645 22 638 2 7 5 

Ústecký kraj 211 601 27 655 3 7 4 

Zlínský kraj 88 297 10 339 1,8 4 2,2 

Celkem 2142 5587 632 6219 30,7 68 37,3 

počet služeb počet krajů navýšení úvazků 

0-100 0 0 

100-200 1 0 

200-300 4 4,7 

300-400 3 5,9 

400-500 1 3 

500-600 0 0 

600-700 4 16,7 

nad 800 1 7 

průměr navýšení na kraj je 
2,66 úvazku 14 37,3 
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Údaje o počtu úvazků potřebných ke kvalitnímu zajištění agendy registrace na krajských 
úřadech byly použity k vyčíslení celkových nákladů na výkon agendy - registrátoři 
v souvislosti s novelou zákona. 
 

 
Celkově se tedy předpokládá při naplnění cílového stavu navýšení úvazků registrátorů na výši 
68 úvazků s ročními náklady cca 39 mil. Kč 

Materiálně technický standard 

Náklady na aplikaci ustanovení o materiálně technickém standardu jsou odhadovány na 200 
mil. Kč. Tyto náklady, které budou, které budou v rámci procesu transformace, 
deinsticionalizace a humanizace sociální péče v ČR spočívat v materiálně-technickém 
vybavení prostor, kde jsou služby poskytovány (tak by se snížil počet velkokapacitních 
zařízení a vícelůžkových pokojů u pobytových služeb), budou moci být z cca 65 % hrazeny z 
Evropských fondů (v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu).  

 

Personální standard 

Personální standard má za cíl zeefektivnit sociální služby tak, aby lépe reagovaly na sociální 
problémy v životě člověka a zajistila jednotné podmínky pro všechny poskytovatele 
sociálních služeb při vstupu do systému. Celkové náklady na implementaci personálního 
standardu max. 300 mil. Kč/ročně rozložené do pěti let.  

 

  

roční na 
1 

úředníka

Celkové 
(roční)

na 1 
úředníka

jedno-
rázové

celkové

[tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč]

a b a x b m M R M + R jv Jf J N1

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

KÚ Praha 1 9 9 388 800,00 3 499 200,00 1 504 656,00 5 003 856,00 50 000,00 20 000,00 470 000,00 5 473 856,00

KÚ Jihočeský kraj 1 5 5 388 800,00 1 944 000,00 835 920,00 2 779 920,00 50 000,00 20 000,00 270 000,00 3 049 920,00KÚ Jihomoravský 
kraj 1 7 7 388 800,00 2 721 600,00 1 170 288,00 3 891 888,00 50 000,00 20 000,00 370 000,00 4 261 888,00 ý 
kraj 1 2 2 388 800,00 777 600,00 334 368,00 1 111 968,00 50 000,00 20 000,00 120 000,00 1 231 968,00 
Královéhradecký 
kraj 1 3 3 388 800,00 1 166 400,00 501 552,00 1 667 952,00 50 000,00 20 000,00 170 000,00 1 837 952,00

KÚ Liberecký kraj 1 3 3 388 800,00 1 166 400,00 501 552,00 1 667 952,00 50 000,00 20 000,00 170 000,00 1 837 952,00 
Moravskoslezský 
kraj 1 7 7 388 800,00 2 721 600,00 1 170 288,00 3 891 888,00 50 000,00 20 000,00 370 000,00 4 261 888,00KÚ Olomoucký 
kraj 1 4 4 388 800,00 1 555 200,00 668 736,00 2 223 936,00 50 000,00 20 000,00 220 000,00 2 443 936,00KÚ Pardubický 
kraj 1 3 3 388 800,00 1 166 400,00 501 552,00 1 667 952,00 50 000,00 20 000,00 170 000,00 1 837 952,00

KÚ Plzeňský kraj 1 3 3 388 800,00 1 166 400,00 501 552,00 1 667 952,00 50 000,00 20 000,00 170 000,00 1 837 952,00 ý 
kraj 1 7 7 388 800,00 2 721 600,00 1 170 288,00 3 891 888,00 50 000,00 20 000,00 370 000,00 4 261 888,00

KÚ Ústecký kraj 1 7 7 388 800,00 2 721 600,00 1 170 288,00 3 891 888,00 50 000,00 20 000,00 370 000,00 4 261 888,00

KÚ Kraj Vysočina 1 4 4 388 800,00 1 555 200,00 668 736,00 2 223 936,00 50 000,00 20 000,00 220 000,00 2 443 936,00

KÚ Zlínský kraj 1 4 4 388 800,00 1 555 200,00 668 736,00 2 223 936,00 50 000,00 20 000,00 220 000,00 2 443 936,00

Celkem 68 37 806 912,00 3 680 000,00 39 042 976,00

Úřad Počet 
úřadů

Počet úředníků Mzdové náklady (roční) Režijní 
náklady
(roční)

Mzdové a 
režijní 

náklady 
(roční)

Jednorázové náklady

průměr 
na 1 

úřadu

celkový 

Náklady na 
výkon státní 

správy  - 
cílový stav
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Změna druhů sociálních služeb 

Oblast paliativní a hospicové péče 

Vznik nové sociální služby: „poskytování sociální služby osobám v terminálním stavu a 
osobám blízkým“ – potřebná dotace je znázorněna v tabulce níže: 

 

ČR potřebná dotace MPSV celkem za rok (v Kč) 

v ČR aktuálně 29x Domácí hospic 65 067 091 

cílový stav cca 1 DH (sociální služby pro osoby v terminálním 
stavu) = 1 okres, tj. 77 x DH 172 764 346 

 
Oblast sociálně právní ochrany dětí 
V rámci zefektivnění systému sociálních služeb a systému sociálně-právní ochrany je 
navržena úprava zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také „ZDVOP“). 
ZDVOP bude implementován do systému sociálních služeb. Jedním z důvodu je 
neefektivnost a současně snaha o snížení kapacit současných ZDVOP. Po implementaci 
těchto služeb dojde k postupnému vyhodnocení konkrétních zařízení a včlenění do krajských 
sítí sociálních služeb (vč. do systému střednědobého plánování sociálních služeb na krajské 
úrovni). Po této optimalizaci lze řešit i oblast tzv. krizových lůžek. 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 
také činnost pověřených osob, přičemž nadále budou v režimu zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí poskytovány pověřenými osobami pouze činnosti související s náhradní rodinnou 
péčí. Pro činnost pověřených osob (s výjimkou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
a osoby uzavírající dohody o výkonu pěstounské péče) není nastaven mechanismus jejich 
systémového financování. Činnost pověřených osob zároveň není ze strany veřejné správy 
regulována ve smyslu možnosti plánování a síťování. Řada organizací, které vykonávají 
sociálně-právní ochranu na základě pověření, je již v současné době zároveň registrovanými 
poskytovateli sociálních služeb. 

V současné době je přibližně 220 subjektů pověřeno k činnostem podle § 48 odst. 2 písm. a) 
až c), okolo 20 subjektů má pověření výhradně k činnostem podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) 
(činnosti v oblasti náhradní rodinné péče), necelých 140 subjektů má pověření jak 
k činnostem v oblasti náhradní rodinné péče, tak k dalším činnostem.  

Nejvýraznější změna ve vztahu ke stávajícím pověřeným osobám se týká zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, jejichž činnost nemá v současné úpravě – na rozdíl od ostatních 
činností vykonávaných na základě pověření – ekvivalent. 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou jedním ze zařízení sociálně-právní 
ochrany dětí zřizovaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (dále jen 
SPO) podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZSPOD). Pověření k výkonu SPO vydává na základě žádosti krajský úřad 
po posouzení splnění podmínek daných zákonem (personální zajištění, prostorové podmínky, 
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hygienické předpisy aj.). ZSPOD však neobsahuje obdobné mechanismy zajištění dostupnosti 
služby a posouzení potřebnosti, jako je tomu např. ve vztahu k sociálním službám. ZSPOD po 
dlouhou dobu neupravoval žádný mechanismus financování činnosti pověřených osob. 
V roce 2006 byl v ZSPOD upraven státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, který se 
přiznává za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení. 

 
Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Pro účely financování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen 
„ZDVOP“) je v ZSPOD, zakotven státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, který je určen na úhradu nákladů spojených s pobytem 
a péčí poskytovanou nezletilým dětem v těchto zařízeních. Výše státního příspěvku je 
dána zákonem, nárok na výplatu vzniká zřizovateli ZDVOP na základě poskytnutí péče dítěti 
umístěného do zařízení. Účelem státního příspěvku je přispět zřizovateli ZDVOP na úhradu 
části nákladů na péči o dítě po dobu, po kterou dítě pobývá v péči ZDVOP na základě 
rozhodnutí soudu nebo žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Nárok na státní příspěvek 
vzniká zřizovateli i v případě, že je dítě do péče ZDVOP umístěno na žádost zákonného 
zástupce nebo samotného dítěte, avšak pouze za předpokladu, že příslušný orgán sociálně-
právní ochrany dětí potvrdí svým vyjádřením důvodnost umístění dítěte do zařízení. 

Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP byl od jeho zavedení v roce 2006 již 4x valorizován. 
Novelou zákona č. 359/1999 Sb., která byla s účinností od 1. ledna 2013 provedena zákonem 
č. 401/2012 Sb., došlo ke změně ve stanovení výše státního příspěvku, který nyní náleží 
v pevné částce 22 800 Kč měsíčně za každé dítě svěřené do péče ZDVOP bez ohledu na jeho 
věk. Tím bylo nahrazeno předchozí odstupňování výše státního příspěvku v závislosti na věku 
dítěte, neboť do 31. prosince 2012 náležel státní příspěvek zřizovateli ZDVOP ve výši 
10,8 násobku částky životního minima svěřeného dítěte za kalendářní měsíc.  

 

Vývoj výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP 
(měsíčně v Kč na jedno dítě) 

 
Věk dítěte 

 
Výše do  

1. 9. 2007 
Výše do  

31. 12. 2011 
Výše do 

31. 12. 2012 
Aktuální výše státního 

příspěvku 
Do 6 let 12 480 17 280 18 792 22 800 

Od 6 do 15 let 15 288 21 168 23 312 22 800 
Od 15 do 18 let 17 550 24 300 26 460 22 800 

od 15 do 18 let, jedná-li se  
o dítě, které již není nezaopatřené 15 106 20 916 30 564 22 800 

 
 

Je třeba zdůraznit, státní příspěvek je ze své povahy určen pouze na úhradu části nákladů 
spojených s pobytem dítěte v péči ZDVOP a jeho účelem není hradit 100 % těchto 
nákladů, neboť se předpokládá, že provoz těchto zařízení je financován vícezdrojově 
(obdobně i ve vztahu k financování sociálních služeb se předpokládá vícezdrojové 
financování), tj. vedle státního příspěvku také prostřednictvím příspěvku na úhradu pobytu 
a péče od rodičů, z dotací krajů a obcí a ze soukromých příspěvků a darů.  
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Příspěvek na úhradu pobytu a péče ve ZDVOP 

Vedle státního příspěvku je v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí upraven rovněž příspěvek 
na úhradu pobytu a péče poskytované dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
který jsou povinni hradit rodiče dítěte na základě rozhodnutí ředitele zařízení nebo na základě 
dohody o umístění dítěte do péče zařízení. Souběžně s úpravou nových částek státního 
příspěvku došlo v novele zákona č. 359/1999 Sb. také ke zdvojnásobení maximální částky 
příspěvku na úhradu pobytu a péče, a to z 0,8násobku životního minima dítěte na 1,6násobek 
životního minima svěřeného dítěte. Příspěvek na úhradu pobytu a péče byl od roku 2006 
valorizován již 3x. 

Vývoj výše příspěvku na úhradu pobytu a péče  
(měsíčně v Kč na jedno dítě) 2 

 

Věk dítěte Výše příspěvku do 31. 12. 
2011 

Výše příspěvku do 
31. 12. 2012 

Aktuální výše 
příspěvku 

do 6 let 1 280 1 392 2 784 
od 6 do 15 let 1 568 1 712 3 424 
od 15 do 18 let 1 800 1 960 3 920 

od 15 do 18 let, jde-li o dítě, které není 
nezaopatřené 2 080 2 264 4 526 

 
Celkový počet lůžek v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a celkové vyplacené 
částky na státním příspěvku pro jejich zřizovatele 

Účelem ZDVOP je zajistit okamžitou pomoc dítěti, které se ocitlo v krizové situaci. Od 
roku 2006, kdy byl zaveden státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, dochází 
k rychlému nárůstu počtu lůžek tuto službu poskytujícím a zároveň k nárůstu celkového 
objemu financí vypláceného zřizovatelům. Mění se přitom i struktura poskytovatelů - zatímco 
zpočátku byla většina lůžek provozována pouze jedním poskytovatelem, postupně narůstal i 
počet lůžek provozovaných dalšími poskytovateli. Celkový počet lůžek je tak po mírném 
poklesu v roce 2015 o 95 % vyšší, než byl v roce 2010.  

                                            
2  Výše příspěvku na úhradu pobytu a péče se snižuje o částku přídavku na dítě, pokud je přídavek na dítě vyplácen do ZDVOP. 
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Kapacita ZDVOP 

 
 

 
 

Současná právní úprava neobsahuje žádný mechanismus zajištění dostupnosti této služby 
a úpravu ve vztahu k potřebnosti zařízení. Jediným nástrojem regulace počtu lůžek v těchto 
zařízeních je finanční nástroj – státní příspěvek je vyplácen jen za skutečně poskytnutou péči 
umístěnému dítěti. Ukazuje se, že bez ohledu na aktuální výši státního příspěvku upravenou 
právním předpisem dochází od jeho zavedení k neustálému nárůstu počtu lůžek ve ZDVOP. 
S nárůstem celkového počtu lůžek dochází k poklesu částky, která je průměrně na jedno lůžko 
vyplácena. Tj., čím více poskytovatelů do systému vstupuje, tím méně lůžek je obsazeno a tím 
méně jednotliví poskytovatelé na jedno lůžko průměrně dostanou. 

Vyplacená částka závisí na skutečné obsazenosti lůžek, pokles průměrné vyplacené částky tak 
signalizuje nižší obsazenost lůžek. Srovnáváno však může být období po roce 2013, neboť 
v tomto období nedocházelo ke změně výše státního příspěvku. 
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Rok Částka v Kč Využití kapacity Vyplacený státní příspěvek v Kč/lůžko 
za měsíc 

2015 223 967 440 72,26% 16 475 
2014 258 012 400 73,79% 16 824 
2013 256 559 164 86,27% 19 669 

 
V případě započítání lůžek obsazených dětmi na propustkách je celková obsazenost v roce 
2015 odhadována okolo 80 %. Je třeba dodat, že obsazenost se velmi liší mezi jednotlivými 
zařízeními. Některá zařízení jsou obsazena z méně než 10 %, jiná naopak vykazují více 
umístěných dětí, než kolik lůžek v daném měsíci provozují.  

Zároveň systém financování v závislosti na skutečném pobytu dítěte ekonomicky motivuje 
poskytovatele k prodlužování pobytu dětí, zatímco smyslem krizové pomoci je pomoc 
poskytovat po co nejkratší dobu a předcházet krizovým situacím. 

Proto je zamýšlená nová forma pobytové služby pro rodinu ve vztahu k zajištění potřebnosti 
a dostupnosti služby s ohledem na potřeby konkrétní lokality vhodnější než stávající úprava. 
Poskytovatelé budou financováni částkou na vyhodnocenou potřebnou kapacitu lůžek, což 
lépe odpovídá charakteru krizové pohotovostní pomoci.  

 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako součást systému ochrany dětí 

 
ZDVOP jsou jednou ze složek systému péče o ohrožené děti určené především dětem 
v krizových situacích, které potřebují poskytnout okamžitou pomoc. Krizová zařízení by měla 
sloužit jako přechodné, krátkodobé řešení situace dítěte, do nalezení stabilnějšího řešení. Pro 
účely dlouhodobých pobytů slouží – v případech, kdy se nepodaří zajistit péči o dítě v jeho 
vlastní rodině nebo v náhradním rodinném prostředí – např. zařízení pro výkon ústavní 
výchovy (dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické ústavy, výchovné ústavy) 
upravené v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále dětské domovy pro děti do 3 let věku upravené v zákoně 
č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

V posledních pěti letech dochází k setrvalému poklesu počtu dětí umisťovaných do ústavních 
zařízení. Zároveň s úbytkem dětí v jiných typech zařízení však dochází k nárůstu počtu dětí 
umístěných v ZDVOP, jak je vidět v následující tabulce:  
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Lze tedy usuzovat, že část dětí, které by v dřívějších letech byly umístěny ve školských nebo 
zdravotnických ústavních zařízeních, jsou nyní umisťovány ve ZDVOP. Na pokles počtu 
umístěných dětí však systém nereagoval snížením počtu lůžek ani snížením objemu financí 
vynakládaných na ústavní zařízení. Lůžka v dětských domovech pro děti do 3 let věku byla 
v průběhu roku 2014 využita z 80 %. Lůžka ve školských zařízeních pro výkon ústavní 
a ochranné výchovy byla ve školním roce 2014/2015 využita z necelých 83 %. 

V některých případech jsou ZDVOP zřizovány při dětských domovech nebo dětských 
domovech pro děti do 3 let věku. Paradoxně tak v jednom zařízení je volná kapacita jak na 
lůžkách určených těmto zařízením, tak na lůžkách ZDVOP. Dochází tak k celkovému nárůstu 
objemu financí vynakládaných na zajištění ústavní péče o děti, bez prokazatelného dopadu na 
kvalitu péče a negativního dopadu na efektivitu využití zdrojů.  

Pro ilustraci je doplněn graf počtu lůžek ve školských zařízeních pro výkon ústavní 
a ochranné výchovy a počtu umístěných dětí. 

S rozvojem pěstounské péče na přechodnou dobu se dále snižuje potřebnost umisťování dětí 
do ústavních zařízení, zejména do dětských domovů pro děti do 3 let věku a ZDVOP. 
V dubnu 2016 je v rámci České republiky využíváno přes 560 rodin, které přijímají děti do 
pěstounské péče na přechodnou dobu, a tento počet dále roste. Nedojde-li ke snížení počtu 
lůžek v systému školských a zdravotnických ústavních zařízení pro děti, dá se očekávat 
pokles potřebnosti lůžek ve službách pro rodinu poskytovaných v pobytové formě na 
přechodnou dobu nejvýše 6 měsíců dítěti bez doprovodu dospělé osoby, které se ocitlo pro 
krizovou sociální situaci rodiny ve stavu nedostatku řádné péče nebo bez péče přiměřené jeho 
věku. Odhadovaná potřebnost lůžek pro zajištění krizové pobytové služby dětem je mezi 550 
a 750 lůžky v závislosti na aktuální situaci v jednotlivých krajích.  

 
Nákladovost služby pro rodinu poskytované v pobytové formě 

Při zachování stávajícího personálního standardu počtu pečujících osob a sociálních 
pracovníků ve vztahu k počtu umístěných dětí je nákladovost služby odhadována v rozmezí 
288 000 Kč až 516 000 Kč v závislosti na počtu lůžek v jednom zařízení a na tom, jsou-li 
zařízení provozována samostatně nebo společně s jiným typem zařízení (školským nebo 
zdravotnickým). 
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Stávající zařízení jsou z větší části provozována kraji nebo obcemi (celkem 41 zařízení s 557 
lůžky), menší část pak soukromými zřizovateli (30 zařízení s 498 lůžky) – stav k prosinci 
2015.  

Předpokládaný objem prostředků vynaložených na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc na rok 2017 je 250 mil. Kč, na rok 2018 pak 260 mil. 
Kč. Tento objem prostředků pokrývá a zajistí financování 672 lůžek při zachování všech 
zařízení provozovaných soukromými zřizovateli a částečném omezení provozování lůžek, 
která jsou v současné době provozována při školských nebo zdravotnických zařízení  

 

Celkové personální náklady na výkon nucené správy 

Název 
pozice 

Počet 
úředníků 

Průměrný 
(rozpočto
vaný) plat 

Mzdové 
náklady 

(měsíčně) 
na 1 prac. 

Mzdové náklady 
roční Režijní 

náklady 

Mzdové 
a režijní 
náklady 

roční 

Náklady na vzdělávání 

Na 1 
úředníka Celkové 

Vzdělávání 
následné 
celkem 

Vzdělávání 
následné 
celkem 

Nucený 
správce 3 40 000 53600 643200 1929600 240000 2169600 5 000 15 000 

 

Název 
pozice 

Cestovní náklady Jednorázové náklady 

Na 1 
pracovníka 

ročně 
Náklady 
celkem 

Vybavení 1 
pracovního 

místa 

Celkem na 
pracovní 

místa 

Referentské 
vozidlo (počet 

kusů) 

Referent- 
ské vozidlo 

(jednotko-vá 
cena) 

Vozidla 
celkem 

Nucený 
správce 20 000 60 000 40 000 120 000 3   

Poznámka: 

Plat 40 000 Kč bude nucený správce pobírat pouze v případě, že bude vykonávat činnost nuceného správce v daném zařízení. 
V ostatních případech bude pobírat plat 11 000 Kč.  

 

V ostatních částech je návrh zákona rozpočtově neutrální. 

 

Celodenní asistence 

U kalkulace nákladů na nové opatření se vychází ze skutečnosti, že lidem s nejvyšším 
stanoveným stupněm závislosti (tedy III a IV), kteří preferují podporu a péči v domácím 
prostředí, není ve většině případů tato pomoc finančně dostupná, protože stávající zdroje 
postačují  pouze na čtyři hodiny aktivní pomoci denně. V praxi tak tito lidé jsou buď nuceni 
odejít do ústavního zařízení, kde jim je státem plně hrazená 24hodinová péče, nebo zůstávají 
v domácím prostředí, avšak bez potřebné funkční pomoci (např. včetně podávání léků, jídla a 
pití a dopomoci v oblasti osobní hygieny). Jejich rodinní příslušníci, kteří jsou ochotni stát se 
neformální pečující osobou, jsou nuceni odejít ze zaměstnání a bez potřebného finančního 
krytí této služby sami vstupují do systému sociálních dávek.  

Jako výchozí byla použita stanovená maximální výše úhrady za hodinu poskytnutých úkonů a 
činností služby osobní asistence.  Pro vlastní modelaci se dále vychází z předpokladu, že: 
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• ne všichni klienti budou čerpat aktivní pomoc po celý den (24/7), 
• při výpočtu musí dojít ke kalkulaci počtu hodin podle naplánovaných úkonů a činností 

nad rámec hodin, které je klient schopen uhradit z disponibilních zdrojů (vlastních 
příjmů).  

Kvalifikovaný odhad předpokládá, že takových osob bude z celkového počtu asi pouze 10 %. 
Náklady na tuto službu budou v závislosti na průběhu implementace tohoto opatření nabíhat 
postupně: v roce 2017 se předpokládá náklad ve výši 50 mil. Kč nad rámec současné alokace 
běžných dotací na sociální služby, v roce 2018 pak 150 mil. Kč. V této souvislosti je nutné 
uvést, že ústavní resp. pobytová forma sociální služby je výrazně nákladnější než navrhovaný 
institut tzv. celodenní asistence: průměrné náklady u pobytových služeb sociální péče se 
pohybují okolo 45 000 Kč/měs., u navrhovaného opatření se náklady budou v maximálních 
částkách pohybovat okolo 20.000 Kč /měs. Pokud tedy budou dostupné terénní sociální 
služby, v tomto případě osobní asistence, nebudou osoby s postižením nuceny současným 
systémem vstupovat do pobytových a nákladnějších sociálních služeb. Současně dojde i 
dalším multiplikačním efektům např. v oblasti zaměstnanosti a výběru pojistného, kdy 
pečující osoby budou moci zůstat na trhu práce v plném nebo částečném úvazku, jelikož o 
jejich blízké bude zajištěna péče skrze osobní asistenci.  

Opatření k eliminaci rizik – neefektivního a nehospodárného využívání veřejných finančních 
prostředků. 

Aby nedocházelo k duplicitám, je poskytování služby za částečnou úhradu podmíněno tím, že 
službu osoba objektivně potřebuje (na základě odborného posouzení sociálního pracovníka 
poskytovatele, které provádí v rámci plnění zásadních povinností poskytovatele uložených mu 
zákonem), a disponibilní finanční prostředky nestačí k úhradě nákladů.  Kontrola využití 
poskytnutých veřejných prostředků je pak zajištěna orgánem veřejné správy, a to krajem, 
který dotaci nad rámec běžné dotace poskytl.  

Pro zjištění finančních prostředků do kapitoly 313-MPSV bude nutná součinnost Ministerstva 
financí. 

 

3.3 Přínosy 
Varianta 0 

Přijetí varianty 0 žádné přínosy pro systém sociálních služeb nepřinese.  

 

Varianta 1 

Přijetím varianty 1 se zajistí realizace pozitivních změn v systému sociálních služeb. Bude 
umožněno napravení problematických míst současného systému poskytování sociálních 
služeb, systém bude lépe reflektovat ověřenou praxi, bude srozumitelnější, přehlednější, 
stabilnější, a tak i efektivnější a hospodárnější. Budou podpořeny dílčí mechanismy na 
ochranu lidských práv a svobod klientů. 
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3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Varianta 0 sice nezakládá změnu struktury nákladů a víceméně ani vlastní zvýšení 
bezprostředních nákladů, avšak přínosy nemá v podstatě žádné. Zároveň se hlavně z důvodu 
demografického vývoje a zvyšujícího věku dožití navyšují mandatorní výdaje státního 
rozpočtu na vyplacení příspěvku na péči. Což v kontextu toho, že nulová varianta 
nepředpokládá žádné strukturální změny, které by mohly vést k větší efektivnosti procesu 
poskytování sociální služby, tak by při zachování současného stavu byl narušen princip 
efektivity, účelnosti a hospodárnosti a zároveň by všechna negativa současného systému 
zůstala zachována.   

Varianta 1 přináší změny, na které různí aktéři systému sociálních služeb dlouho čekají a 
které se budou projevovat především ve větší stabilitě systému, jeho srozumitelnosti pro 
občany, ve zvýšené efektivnosti a hospodárnosti sociálních služeb, dále ve výrazném 
zjednodušení administrativy, jasnějším důrazu na dodržování lidských práv, mj. díky 
cílenějšímu potírání služeb, které vykonávají svou činnost bez oprávnění aj 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Navrhovány jsou pouze varianty 0 a 1, kdy nulová varianta zachovává současné nastavení 
systému. Předkladatel tedy jednoznačně preferuje variantu 1, tedy provedení všech 
navrhovaných změn.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Za implementaci a vynucování nové úpravy bude odpovědné MPSV. U příspěvku na péči 
Úřad práce ČR, který bude i nadále postupovat v rámci obecných zásad správního řízení 
a podle ustanovení v souvisejících právních předpisech. 

6. Přezkum účinnosti regulace 
Navržené změny byly konzultovány s naznačenými dotčenými subjekty, které konstatovaly 
smysluplnost navrhované regulace. 

Východiskem pro tvorbu zákona o sociálních službách byla náprava zejména těchto 
problémů: 

- dosavadní právní úprava neodpovídá potřebám praxe a potřebám subjektů 
poskytujících sociální služby, 

- nedostatečně formulované a upravené východisko pro poskytování sociálních služeb, 
- nekonkrétnost, neobjektivnost požadavků na kvalitu sociálních služeb, 
- nadměrná administrativní zátěž v oblasti kvality sociálních služeb, 
- nepropojenost požadavků na kvalitu v oblasti povinností a kritérií standardů kvality 

sociálních služeb, které jsou definovány prostřednictvím prováděcí vyhlášky. 

Na základě identifikovaných problémů byl stanoven ústřední cíl připravované novelizace, 
kterým je větší srozumitelnost a objektivnost požadavků pro aktéry sociálních služeb, a to 
především pro klienty a snížení administrativní zátěže poskytovatelů. 
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Průzkum účinnosti regulace bude prováděn v rámci dílčích analýz systémových projektů 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Přezkum regulace bude proveden nejpozději po 3 letech 
po nabytí účinnosti navrhovaného zákona. 

V oblasti příspěvku na péči bude dopad nové právní úpravy průběžně vyhodnocován. 
Přezkum účinnosti bude realizován formou hodnocení ex post.  

7. Konzultace a zdroje dat  
 

Záměry navržených úprav byly konzultovány v rámci různých pracovních setkání a fór 
a rovněž byly zpracovány analyticko-návrhové materiály.  

V oblasti financování a plánování/síťování sociálních služeb lze uvést např.:  

- Analýza existujících Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb (včetně 
Posouzení parametrů v jednotlivých krajích),  

- Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni, 
- Teze Metodiky pro vytváření optimální krajské sítě sociálních služeb a pro plánování 

finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů 
rozvoje sociálních služeb (Metodiky síťování sociálních služeb na krajské úrovni), 

- Právní analýza II: Rozbor právního systému České republiky v oblasti sociálních 
služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství v oblasti sociálních služeb 
v obecném zájmu, 

- Studie proveditelnosti: Výběr a zdůvodnění optimální varianty financování sociálních 
služeb v ČR, 

- Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast 
sociálních služeb. 

 

Pro oblast kvality sociálních služeb se realizoval v letech 2012 – 2015 systémový projekt 
„Inovace systému kvality sociálních služeb“. V rámci projektu byly vytvořeny konkrétní 
návrhy zejména změn ustanovení ke kvalitě. Dílčí návrhy změn byly zpracovávány 
expertními pracovními skupinami, dále pak konzultovány s konzultanty, byla realizována 
dílčí konzultační písemná řízení. Pracovní skupina pro zpracování návrhů změn ustanovení 
ke kvalitě fungovala od září 2012 do června 2013. V rámci projektu taktéž fungovala 
konzultační skupina se zastoupením zástupců poskytovatelů sociálních služeb, střešních 
organizací sociálních služeb. Následovala série konzultačních seminářů, kterých se účastnili 
zejména poskytovatelé, inspektoři a uživatelé sociálních služeb. Během února a začátku 
března 2013 proběhlo na různých místech v ČR celkem 9 obecně zaměřených konzultačních 
seminářů. Navazovaly tři specializované semináře v Praze na témata: vazba standardů kvality 
sociálních služeb na registrační podmínky, problematika služeb na pomezí zdravotní 
a sociální péče a opatření omezující pohyb osob a kritéria nových standardů kvality sociálních 
služeb. Návrh změn byl předložen vybraným odborníkům i široké veřejnosti k písemným 
připomínkám. Analyzováno bylo velké množství připomínek (170 normostran) získaných 
korespondenční cestou.   
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Z vyhodnocení bylo zjištěno, že požadavky na změny se týkají více oblastí, nejen kvality, 
proto se návrh dále striktně soustředil na oblasti kvality sociálních služeb. 

Další dílčí návrh změn byl zpracován v červnu 2015. MPSV si vyžádalo zpracování 2 
oponentur návrhu. Jednalo se o oponenturu Asociací poskytovatelů sociálních služeb, dále 
pak zástupci organizací, které se zaměřují na transformaci sociálních služeb. Z připomínek 
vyplynulo, že je potřebné i nadále pracovat na návrhu. 

Oponentury přivítaly zestručnění návrhu, zaměření se více na práci s klientem.  

Dále pak se při zpracování pracovalo s parametrem měřitelnosti a objektivnosti. Proto byly 
vytvořeny další pracovní skupiny, prostřednictvím kterých se pracovalo na úpravě příslušných 
ustanovení zákona. 

Pracovní skupina pro zpracování parametrů kvality pracovala od listopadu 2013 a prosince 
2014. Do konce měsíce prosince 2014 vznikl výstup této pracovní skupiny – návrh nového 
znění povinností poskytovatelů, který se dále stal pro pracovní skupinu podkladem pro tvorbu 
kritérií kvality. Druhá pracovní skupina pro kritéria kvality pracovala od ledna 2015 do 
prosince 2015. Pracovní skupina se skládala z expertů (zástupci poskytovatelů sociálních 
služeb, státní správy, akademické sféry, inspekce poskytovatelů sociálních služeb, zástupci 
zaštiťujících organizací sociálních služeb, zástupce Senátu ČR) a konzultantů (zástupců 
poskytovatelů sociálních služeb v zastoupení všech forem poskytování sociálních služeb 
a služeb sociální prevence i služeb sociální péče). Návrh nového znění příslušných ustanovení 
byl v roce 2015 pilotován v praxi u poskytovatelů sociálních služeb. Zapojeno bylo 20 
poskytovatelů sociálních služeb ve 46 druzích sociálních služeb. Následně probíhaly pilotáže 
v 7 druzích sociálních služeb s cílem zjištění, zda návrh ustanovení je vhodně formulován pro 
inspekci poskytování sociálních služeb. 

Výstupy byly vyhodnocovány a konkrétně zpracovány do návrhu (ustoupilo se např. od 
požadavku na vytvoření etické komise poskytovatelem, upravily se nové definice pojmů, 
protože poskytovatelé žádali větší srozumitelnost pojmů, apod.). 

K dalšímu návrhu probíhaly konkrétní semináře – diskusní setkání se zástupci krajů, 
2 semináře byly realizovány pro 60 zástupců poskytovatelů sociálních služeb, 2 semináře 
byly realizovány pro 100 zástupců inspektorů poskytování sociálních služeb. Zpětné vazby 
byly zapracovávány do návrhu. Poslední aktivitou projektu byla finální konference 
projektu, která proběhla v listopadu 2015. 

Celkově bylo zapojeno: 

65 externích odborníků a konzultantů v 11 pracovních skupinách projektu (téměř 50 
pracovních setkání pracovních skupin). Přibližně 100 zástupců poskytovatelů sociálních 
služeb se účastnilo na MPSV konzultačního procesu k revidovaným standardům kvality 
sociálních služeb v roce 2015. Celkově více než 300 zástupců poskytovatelů a další subjekty 
v rámci písemných konzultací. Cca 80 inspektorů poskytování sociálních služeb se zapojilo 
do konzultací a školení.  

Bylo realizováno 8 kolokvií pro inspektory (zaměřeno na konzultace externích odborníků). 
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Bylo zpracováno hodnocení 20 inspekčních zpráv (protokolů) s cílem identifikovat slabá 
místa systému. Spolupracovalo se s konzultační skupinou (zástupci poskytovatelů, střešních 
organizací). 

V rámci projektu byly taktéž zpracovány analytické studie, které jsou veřejně přístupné na 
adresách: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/20337/Vystup_dotaznik_2014.pdf,   

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17440/C1_Podnety_ke_SQ_FINAL-112012.pdf. 

 

Výstupy projektu Inovace systému kvality sociálních služeb jsou dostupné na adrese: 
http://www.mpsv.cz/cs/11748. 

V rámci systémového projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách (dále „PPvSS“), 
který byl realizován od 1. června 2010 do 31. prosince 2015, byly zpracovány podklady pro 
novelu zákona o sociálních službách. 

Mezi partnery projektu patřili: 

• Unie zaměstnavatelských svazů ČR, 
• Svaz měst a obcí ČR, 
• Ministerstvo financí, 
• Ministerstvo zdravotnictví, 
• Úřad vlády ČR, 
• Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
• Zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, 
• Asociace krajů České republiky - odstoupila na vlastní žádost v červenci 2012. 

Partneři se na základě dohody s MPSV podíleli na monitorování aktivit projektu, vyjadřovali 
se k relevantním výstupům jednotlivých aktivit, mohli iniciovat změny a navrhovat experty 
do jednotlivých aktivit. 

Do projektu bylo celkově zapojeno cca 420 odborných expertů (zejména se jednalo o 
zástupce poskytovatelů sociálních služeb, pracovníky státní správy, kteří se zabývají agendou 
sociálních služeb, zástupci střešních organizací jako např. Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb, Asociace manželských a rodinných poradců, popřípadě o další odborníky z oblasti 
sociálních služeb nebo oblastí souvisejících s řešenou problematikou).  

V roce 2015 se experti podíleli např. na tvorbě návrhu číselníku nepříznivé sociální situace. 
Úzká pracovní skupina konzultovala podklady pro úpravu registrace. V oblasti druhů 
sociálních služeb za prvé fungovala pracovní skupina k nastavení systému sociálně-právní 
ochrany dětí a sociálních služeb a nového druhu služby pro rodinu. Za druhé byla realizována 
setkání se zástupci Asociace organizace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) 
zabývající se definováním tlumočnické služby pro neslyšící v rámci konzultací 
k zjednodušení typologie sociálních služeb. 
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Samostatná pracovní skupina byla sestavena pro konzultace návrhů materiálně technického 
standardu. Návrh je formou doporučeného postupu uveřejněn na webu MPSV a stal se 
doporučením pro žadatele výzev Integrovaného regionálního operačního programu, např. 
výzev 29 a 30 na rozvoj sociálních služeb. Finální podoba právní úpravy materiálně 
technického standardu pak byla ještě následně upravena na základě připomínek vzešlých 
z praxe od doby vyvěšení doporučeného postupu.  

Podklady pro tvorbu personálního standardu byly také tvořeny v rámci úzké pracovní 
skupiny. Výsledný návrh byl poté rozeslán poskytovatelům sociálních služeb k otestování a 
jejich připomínky byly zapracovány.  

 
Poté probíhala další diskuse nad finálním návrhem dokumentu se zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb (zejména členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb).  

Výstupy projektu jsou dostupné na adrese: 
http://www.podporaprocesu.cz/projekt/dokumenty/ 

 

Návrh na úpravu okruhu pracovníků, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních 
službách, vyplynul z konzultačního procesu k připravovanému věcnému záměru zákona 
o sociálních pracovnících. Dílčí konzultace byly vedeny se zástupci Národního ústavu 
vzdělávání, ASNEP, Asociace sociálních pedagogů, Armády spásy, Charity ČR, České 
asociace psychoterapeutů, supervizory a dalšími. 

 

Návrh nové podoby Kvalifikačního kurzu vznikl v rámci projektu „Podpora kvality 
v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách“ 
(CZ.1.04/3.1.00/04.00010), který realizoval Fond dalšího vzdělávání ve spolupráci s MPSV. 
Podoba návrhu je výsledkem spolupráce realizačního týmu projektu s expertní skupinou, která 
se v rámci projektu zabývala tématem zvyšování kvality vzdělávacích programů. Členové 
skupiny byli zástupci MPSV, zástupci významných vzdělávacích institucí působících 
v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách, zástupci vysokých škol s vazbou na 
sociální tématiku, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a sociálních odborů krajských 
úřadů.  

Návrh byl konzultován také na informačních seminářích s poskytovateli sociálních služeb 
(cca 200 účastníků), včetně skupiny cca 10 největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR 
a dále vzdělávacími institucemi, které působí v sociální oblasti. 

 

Nový systém pro agendu akreditací byl navržen v rámci výše uvedeného projektu, opakovaně 
byl systém prezentován na expertní skupině projektu a také konzultován se zástupci 
příslušných útvarů MPSV. Dále byl představen na informačních seminářích pro vzdělavatele, 
kde byly podrobně probírány všechny funkcionality.  
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Úpravy v oblasti příspěvku na péči byly konzultovány s Českou správou sociálního 
zabezpečení, generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, mezi jednotlivými sekcemi 
ministerstva, se zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a s Národní 
radou osob se zdravotním postižením ČR (v souvislosti s projednáváním pozměňovacích 
návrhů k sněmovnímu tisku č. 689).   

 

Při přípravě novely zákona o sociálních službách obdrželo MPSV řadu podnětů 
k úpravě. Veškeré podněty a připomínky včetně věcných návrhů byly Ministerstvem 
práce a sociálních věcí zohledňovány. Bylo však nezbytné tyto návrhy zapracovat do 
kontextu celé změny zákona.  

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Ministerstvo práce a sociálních věcí:  

Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS. 

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 

Tel.: +420 221 920 014 

Email: david.pospisil@mpsv.cz 

 

Mgr. Jan Vrbický 

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 

Tel.: +420 221 924 539 

Email: jan.vrbicky@mpsv.cz   
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6 Přílohy 

a. Příloha č. 1 – Nelegálně poskytované sociální služby 
 

V tabulce jsou uvedeny služby, které jsou podezřelé, že poskytují služby bez oprávnění, ale 
dosud zde nebylo krajskými úřady zahájeno správní řízení. Pro porovnání a přehlednost jsou 
údaje vyhodnoceny podle druhů služeb v jednotlivých krajích. 

Krajský úřad 

Druh služby (počet), která je poskytována bez registrace k31.1.2016 
(celkem - 
skutečný 

stav) DS DZR Další služby Celkem 

30.9.15 30.9.15 - 
31.1.16 30.9.15 30.9.15 - 

31.1.16 30.9.15 30.9.15 - 
31.1.16 30.9.15 30.9.15 - 

31.1.16  

Jihočeský         0 
Jihomoravský   8  1  9  9 
Karlovarský 1      1  1 

Vysočina 1     2 1 2 3 
Královéhradecký     1  1  1 

Liberecký 1      1  1 
MHMP      1  1 1 

Moravsko-slezský 5  1  12  18  18 
Olomoucký 6 1 3  14 2 23 3 12 
Pardubický 3    1  4  4 
Plzeňský 3 1     3 1 4 

Středočeský 1      1  1 
Ústecký     1 1 1 1 2 
Zlínský          
celkem 21 2 12 0 30 6 63 8 57 

 

V tabulce sloupec „Další služby“ znamená sociální služby s největším zastoupením, tj. např. 
PS, OS,CHB,OA,DOZP aj.) 
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V následující tabulce jsou uvedeny služby poskytující sociální služby bez oprávnění, kde 
krajskými úřady bylo nebo je vedeno správní řízení, s vyčíslením výše uložených pokut 

Krajský úřad 

druh služby 
Výše uložené pokuty 

(v tis. Kč) 
Pravomocně  

ukončeno 
(ANO/NE) Pravo-

mocně 
ukončeno k 

31.1. 
2016 

Celkem 

30.9.15 30.9.15 - 31.1.16 
 

30.9.15 31.1.16 30.9.15 30.9.15 - 
31.1.16 

  v tis. Kč počet v tis. 
Kč Počet 

Jihočeský 90 4 500 2 90 590    

Jihomoravský  450 2   450 450 1  1 
Karlovarský     1      

Vysočina          

Královéhradecký 300 2   300 300 1 2 3 

Liberecký 50 1 100 1 50 150    

MHMP 605 7   605 605 7  7 

Moravsko-slezský 3 040 11 420 2 3 040 3 460 4 3 7 

Olomoucký 580 2   580 580 2  2 

Pardubický 200 1 15 1 200 215 1 1 2 

Plzeňský 100 1   100 100 1  1 

Středočeský 1 113 4 121 1 1 113 1 234 2  2 

Ústecký  290 1 220 1 290 220    

Zlínský  200 1   200 200 1  1 

celkem 7 018 37 956 7 7 018 7 974 20 6 26 
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b. Příloha č. 2 – Vytíženost pracovníků registračního orgánu krajského úřadu 

Krajský úřad 

poskytovatelé/sociální služby registrátoři 

počet 
poskytovatelů 

počet registrovaných 
soc. služeb 

počet soc. služeb 

v řízení - 
rozpracované 

počet poskytovaných 
soc. sl. na území jiného 

kraje 
počet úvazků 

Jihočeský 254 387   2 

Jihomoravský 172 550 6 65 3,5 

Karlovarský 61 125 5 0 2 

Vysočina 107 225 0 2 2,3 

Královéhradecký 124 231   1,8 

Liberecký 113 212 10 11 1,5 

MHMP 262 876 2 477 2 

Moravskoslezský 218 629 18 6 2,8 

Olomoucký 111 284 0 2 2 

Pardubický 124 271 0 10 2 

Plzeňský  254   2 

Středočeský 297 645 6 22 2 

Ústecký 211 601 5 27 3 

Zlínský 88 297 0 10 1,8 

celkem 2142 5587 52 632 30,7 
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